
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 
  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 
Port Arthur, TX 77642 

Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 
Linh Muïc Phoù Xöù:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 

 

CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH naêm C ngaøy  25/ 04 / 2010    SOÁ: 17
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00  -  10g00  -   12g00  
 
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00  
Leã Buoäc: leã aùp 6g00 chieàu. Leã chính 7g00 saùng & 6g00 chieàu 
 
GIAÛI TOÄI: (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 
 Thöù Baûy: (Leã chieàu)   Chuùa Nhaät: ( 08g00 vaø 10g00) 
 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 
 
RÖÛA TOÄI: Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10g00 
- Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu em nhoû phaûi theo döï khoaù Giaùo lyù  
Ñaëc bieät vaøo thöù Baûy ñaàu thaùng. 
 
Thaêm Beänh Nhaân/Trao Mình Thaùnh Chuùa: T Naêm & Chuùa Nhaät 
Chaàu Thaùnh Theå:  Thöù Naêm sau thaùnh leã chieàu 
Xöùc Daàu Beänh Nhaân: Baát cöù luùc naøo coù ngöôøi ñau yeáu caàn 
Hoân Phoái: Treân 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 6 thaùng 
  Döôùi 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 9 thaùng 
 
Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 
HT Thaùnh Giuse:   409-983-5949    Sô Ñaminh   409-985-5102 
 
Giôø Thö Kyù Laøm Vieäc:   
Thöù Hai - Thöù Saùu: 09:00 am - 12:00 pm 01:00 pm - 04:00 pm 
Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai:Cha Xöù /  Thöù Ba:  Cha Phoù 
 
Chuû Tòch HÑ Muïc Vuï: Anh Nguyeãn Vaên Laâm:  540 - 2340 
Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh: Anh Vuõ Trung Hoïc:    549-1523 
 
TK Ñaïi Ñoàng: A. Th¿o: 293-1735.  TK Pheâroâ:A BÚnh:962-1545 
TK Voâ Nhieãm:A Lîi: 982-8727.  TK Giuse: A. Chung 983-6563 
TK LoäÑöùc: B Huyønh:724-7007.  TK Maân Coâi: A. Khaûi 460-1478 
TK ThaùnhGia:A.Höng:549-6361.TK PhuïcSinh:A.Th¾nh 983-3055 
 

Tröôûng Ca Ñoaøn Thaùnh Linh:  Chò Cuùc: 365 - 9583 
Tröôûng Ca Ñoaøn Ceâcilia:  Anh Sang:  543- 4815 
Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå: Chò Dieäu:  365- 9900 
Giaùo Lyù: Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ: Anh Tieán: 735- 8271 

    
THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(26/04 -1/5 / 2010 ) 
T. Hai: 26-4 Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu 
        Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.  Pheâ & cLhMC/ baø Ngoïc.   YÙ chæ. 
T. Ba: 27-4              Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.    

Pheâ/baø Hieàn&con chaùu.  Pheâ&Maria/ baø Ngoïc. YÙ chæ. 
T. Tö: 28-4     Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.  Pheâ&Maria/baø Ngoïc     
(Th. Pheâroâ Chanel, Th. Lu-y Monfort)  Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.  Pheâ/baø Ryõ.  
T. Naêm: 29-4  Möøng Quan Thaày/ Hoäi Doøng Ba Ñaminh. Pheâ/baø Ryõ.     
 (Th.Catarina Sieâna, trinh nöõ tieán só)  Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   
             Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.  Clh & bình an gia ñình.   YÙ chæ.               
T. Saùu: 30-4   Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
(Th. Pioâ V, giaùo hoaøng)  Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.                                   
T. Baûy: 1-5   Hoäi Leâgioâ.  Pheâ/baø Ryõ.  Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
(Th. Giuse Thoä)           Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.    YÙ chæ.                                        
                                   

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 
(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH  -  Naêm C - ( 24/  04/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Baø Minh, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH  -  Naêm C ( 25 / 04 / 2010) 
 Leã 08g00  Giuse Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 
 Leã 11g00 Maân Coâi Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  III 
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 26/04 - 1/05/ 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Hoa, Höôøng   /  C: Hoaøng 
   TTV Thaùnh Theå S:  Thi                  /  C: Chöû 
 
CHUÙA NHAÄT V PHUÏC SINH  -  Naêm C - ( 1/  05/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUÙA NHAÄT V PHUÏC SINH  -  Naêm C ( 2 / 05 / 2010) 
 Leã 08g00  CBMCG Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 
 Leã 10g00 Voâ Nhieãm Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  III 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 3 - 8/ 05 / 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S: Vui, Ba  /  C: Taùm 
   TTV Thaùnh Theå S: Thuaät     /  C: Taùm 
 
 



 

TIN MUÏC VUÏ
KIEÄU THAÙNG HOA MEÏ  
    Thaùng 5 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh ñaëc bieät ñeå kính nhôù Meï Maria.  
Theo thoùi quen toát laønh cuûa Giaùo Xöù, chuùng ta seõ röôùc kieäu Ñöùc 
Meï vaøo Thöù Baûy ñaàu thaùng (ngaøy 1) vaø cuoái thaùng hoa (ngaøy 29 
thaùng 5).  Giaùo Xöù tha thieát keâu môøi oâng baø anh chò em tôùi ñoâng 
ñuû ñeå tham döï cuoäc röôùc kieäu Thaùng Hoa Ñöùc Meï vaøo luùc 6g00 
chieàu 2 Thöù Baûy ngaøy 1 thaùng 5, vaø ngaøy 29 thaùng 5 naêm 2010 
taïi Coâng Tröôøng Nöõ Vöông Hoøa Bình, noái tieáp sau ñoù laø Thaùnh 
Leã Kính Meï.  
*Löu yù:  Seõ khoâng coù Thaùnh Leã 5g00 chieàu vaøo 2 Thöù Baûy treân.  

NGAØY HIEÀN MAÃU 
    Ñeå chuùc möøng cho Ngaøy Hieàn Maãu (ngaøy 9/5/2010) saép tôùi, 
vaø ñeå taïo cô hoäi cho caùc ngöôøi con baày toû loøng thaûo kính vaø yeâu 
meán ñoái vôùi Meï mình, Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït nhö sau: 
    Ñaët Baøn AÊn:  Ban Beáp seõ toå chöùc moät buoåi tieäc Möøng vôùi 
nhöõng moùn aên thaät ñaëc saéc vaø chan chöùa ñaày tình caûm ñeå caùc 
gia ñình coù theå tuï hoïp laïi, cuøng nhau chuùc möøng Ngaøy Hieàn 
Maãu.  Quí vò coù theå ñaët baøn aên cho caû gia ñình, hay môøi caùc gia 
ñình khaùc cuøng ñaët baøn chung vôùi mình.  Moãi baøn aên cho 10 
ngöôøi chæ vôùi giaù $300, goàm thöïc ñôn nhö sau: 
1.  Khai vò Boán Muøa  6.  Gaø Quyù Phi 
2.  Soup Taân Hoaøng Gia  7.  Caù Salmon Nöôùng 
3.  Chaïo toâm Hoaøng Gia  8.  Gaø Xoái Môõ 
4.  King Crab   9.  Cheø Tình Yeâu 
5.  Boø Kinh Ñoâ 
***Free nöôùc ngoït vaø champagne!!! 
     Taëng Hoa:  Ñoaøn Thieáu Nhi seõ laøm nhöõng boâng hoa thaät ñeïp  
vôùi ñaày tình yeâu cuûa caùc ngöôøi con daønh taëng cho Meï.  Hoa seõ 
laøm töøng caønh, töøng boù, hay chaäu tuøy theo quyù vò muoán ñaët mua. 
     Ban Beáp vaø Ñoaøn Thieáu Nhi seõ ghi nhaän ñaët baøn aên vaø ñaët 
mua hoa sau 2 Thaùnh Leã saùng Chuùa Nhaät hoâm nay vaø Chuùa 
Nhaät tuaàn tôùi ngaøy 2 thaùng 5.  Xin quyù vò ñaët mua sôùm ñeå chuùng 
toâi coù theå chuaån bò chu ñaùo haàu laøm cho Ngaøy Hieàn Maãu theâm 
vui töôi vaø mang ñaày yù nghóa.  Neáu quyù vò coù nhöõng thaéc maéc 
hay yù kieán gì, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng, hay Chò Ruaãn (728-
2549), hoaëc Chò Dieäu (365-9900). 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN NGAØY THAÙNH MAÃU 2010 
  Ngaøy Thaùnh Maãu 2010 ñaõ gaàn ñeán, Quaùn Bieån Nhôù cuûa Giaùo 
Xöù tha thieát keâu goïi oâng baø anh chò em, ñaëc bieät caùc chuû taøu hay 
chuû beán toâm uûng hoä hoaëc baùn cho Giaùo Xöù caù ñuø ñeå laøm caù khoâ 
ngay töø baây giôø caøng sôùm caøng toát ñeå kòp coù ngöôøi giuùp laøm khoâ 
vaø söûa soaïn mang ñi.  Giaùo Xöù cuõng caàn caùc loaïi haûi saûn khaùc 
nhö:  Caù Möïc, Caù Thu,  Caù Boâng Lau (Catfish),  Caù Haùnh, Toâm 
töôi ñuû loaïi, Caù Goo, Caù Saáu, vaø Ba Ba, v.v.  Ngoaøi ra, Quaùn 
Bieån coøn caàn nhieàu moùn khaùc, chaúng haïn nhö:  Deâ, Gaïo, Nöôùc 
Maém, Rau Caûi, Baàu Bí, vaø nhieàu ñoà khaùc cho Ban Beáp nöõa.  
Neáu oâng baø anh chò em muoán uûng hoä gì cho Quaùn Bieån Nhôù, xin 

lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Xöù, Tröôûng Ban Toå Chöùc, hoaëc Tröôûng 
Ban Beáp, hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  Giaùo Xöù chaân thaønh caûm ôn 
loøng quaûng ñaïi cuûa quyù oâng baø anh chò em, chaéc chaén Chuùa Meï 
seõ traû coâng boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình ñôøi naøy laãn ñôøi sau.  

BAN GIUÙP LEÃ 
    Giaùo Xöù hieän coù Ban Giuùp Leã do Coâ Mai phuï traùch.  Giaùo Xöù 
cuõng caàn theâm moät soá em ñeå giuùp leã trong caùc ngaøy thöôøng, 
Chuùa Nhaät vaø Leã Troïng.  Xin quyù phuï huynh khuyeán khích con 
em mình hy sinh gia nhaäp vaøo Ban Giuùp Leã ñeå caùc em soáng toát 
hôn trong ôn goïi Kitoâ Höõu.  Gia ñình naøo coù con em muoán giuùp 
leã, xin lieân laïc vôùi Coâ Mai, soá ñieän thoaïi nhaø (409) 886-0212 hay 
cell:  (409) 779-0449.  

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
    Nhaân dòp Leã Kính Thaùnh Catarina Sieâna ngaøy 29 thaùng 4, 
Quan Thaày Hoäi Doøng Ba Ñaminh.  Giaùo Xöù kính chuùc toaøn theå 
quyù vò trong Hoäi luoân ñöôïc hoàn an xaùc maïnh vaø soáng thaùnh thieän 
theo göông Thaùnh Catarina Sieâna, Trinh Nöõ Tieán Só. 

THOÂNG BAÙO 
    *Tröôùc heát xin caùm ôn caùc Hoäi Ñoaøn ñaõ giuùp ñoïc saùch Thaùnh 
trong caùc Thaùnh Leã ngoaïi leä.  Töø thaùng 5 trôû ñi, Ban Thaùnh Thö 
seõ phuï traùch caùc Thaùnh Leã ñaàu thaùng.  Neáu Giaùo Khu hay Hoäi 
Ñoaøn naøo muoán ñoïc saùch Thaùnh trong Thaùnh Leã möøng Quan 
Thaày cuûa mình, xin lieân laïc vôùi Anh Baù tröôùc ñeå tieän dòp caét ñaët 
vaø saép xeáp.  Soá ñieän thoaïi Anh Baù (293-6531).   
    *Kính môøi quyù vị Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp thôøi giôø ñeán 
tham döï Leã Boån Maïng kính Meï Thaùnh Catarina Sieâna vaøo 7g00 
saùng ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2010.  Xin quyù vò maëc ñoàng phuïc vaø 
ñeán tham döï ñoâng ñuû. 
    *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 
xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 2 thaùng 5 naêm 2010, taïi tö gia anh 
Nguyeãn Thuïy ñòa chæ 937 9th Ave.  ÑT:  983-4241.  Vaø cuõng kính 
môøi quyù ñoaøn vieân cuøng tôùi ñoâng ñuû ñeå tham döï Thaùnh Leã vaø 
Chaàu Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa vaøo Thöù Saùu ñaàu thaùng ngaøy 7 
thaùng 5 naêm 2010.   
QUAÙN THAÙNH GIA     
     Nhaân dòp kyû nieäm 30 thaùng 4, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn 
thaät nhieàu moùn aên raát ñaëc saéc vaø haáp daãn taïi Hoäi Tröôøng cuõng 
nhö ngoaøi Ñaûo Pleasure Island.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em 
tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá ñeå giuùp vaøo Quyõ sinh hoaït cuûa giaùo 
xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT 
    Ngaøy 18/ 04 / 2010        $5,731                        
 
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN                                            
    Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.       



CHÚA CHIÊN LÀNH 

                                                                                                                                                    Lm Bùi Quang Tuấn CSsR 

"Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta" (Ga 10:27).  

Bao biến cố quan trọng đã liên tiếp diễn ra trong lòng Giáo hội suốt cả Đại Năm Thánh 2000 vừa qua. Từ việc phong 
chân phước cho Thầy giảng Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, đến phong hiển thánh cho 120 anh hùng tử 
đạo Trung hoa; từ sự kiện Đức Thánh Cha công khai sám hối những lỗi lầm của con cái Giáo hội trong quá khứ đến việc 
ngài đi hành hương thánh địa Palestine; từ Đại hội Giới trẻ, qui tụ trên 2 triệu thanh niên thiếu nữ từ khắp nơi về Rôma, 
đến việc tiết lộ bí mật thứ ba Fatima... Trong số những biến cố đáng ghi nhận trong Năm Thánh là việc Đức Thánh Cha 
chuẩn y bản tuyên ngôn Dominus Iesus (Chúa Giêsu) vào ngày 16/06/2000, và sau đó được Toà Thánh công bố vào ngày 
05/09/2000. Bản Tuyên ngôn Dominus Iesus là lời xác tín "Không có ơn cứu độ ngoài Chúa Giêsu." Đây cũng là lời 
khẳng định tầm mức quan trọng của Giáo hội Công giáo trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bản tuyên ngôn 
cảnh giác người tín hữu trước những tư tưởng muốn tương đối hoá tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều có giá trị ngang 
nhau, đều chứa đựng một số yếu tố cứu độ nào đó dù không tôn giáo nào mạc khải trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa cho 
con người. Bản tuyên ngôn phủ nhận có sự đối kháng giữa "não trạng thiên về luận lý của phương tây" và "não trạng 
thiên về biểu tượng của phương đông." Bởi vì hệ luận tất yếu của nó là sự khước từ Công giáo như con đường cứu độ tốt 
nhất cho dân tộc châu Á. Đang khi đó, Giáo hội tự khẳng định là "cần thiết cho ơn cứu rỗi của nhân loại." Điều này 
không có hàm ý "người không có đạo sẽ không được cứu độ." Đúng hơn, ơn cứu độ của Chúa Giêsu, dưới tác động của 
Chúa Thánh Thần, đã liên kết cách nhiệm mầu những người ngoài Công giáo với Giáo hội của Ngài. Sau khi bản Tuyên 
ngôn được chính thức công bố, một số phản ứng tiêu cực đã xuất hiện. Có người cho rằng lời lẽ của Dominus Iesus quá 
trịch thượng khi cho rằng "chỉ nơi Đức Giêsu mới có ơn cứu độ." Có người cho rằng bản Tuyên ngôn như thế sẽ làm cản 
trở con đường đại kết. Thậm chí có người dám nghĩ Đức Thánh Cha đã không sáng suốt nhận định tình hình trước khi 
công bố Dominus Iesus. Đây chẳng khác chi thái độ của một số người Do thái sau khi Chúa Giêsu nói về vai trò chủ 
chiên của mình. Họ tuyên bố: "Hắn bị quỉ ám, và ra điên sảng. Tại sao các ngươi cứ nghe hắn?" (Ga 10:20)  

Nhưng rồi, trong ngày tôn phong hiển thánh các anh hùng tử đạo Trung Hoa, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định tính chất 
độc nhất và ơn cứu độ phổ quát của Chúa Giêsu và Giáo hội qua bài giảng như sau: "Bằng việc công bố Tuyên ngôn 
‘Chúa Giêsu’ mà Ta đã đặc biệt chuẩn y vào thời cao điểm của Năm Thánh, Ta muốn mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy 
cùng canh tân sự tín trung của mình vào Chúa Giêsu trong niềm hân hoan của lòng tin, đồng thời cùng nhau làm nhân 
chứng cho Đấng, hôm nay cũng như hôm qua, ‘là đường, là sự thật, và là sự sống’ (Ga 14:6). "Lời tuyên xưng Đức Kitô 
là Con duy nhất của Thiên Chúa, Đấng đã tỏ cho chúng ta thấy nhan Cha (x. Ga 14:8) không phải là một sự trịch thượng 
đối với các tôn giáo khác, nhưng là niềm cảm mến tri ân vì Đức Kitô đã tỏ mình cho chúng ta, dù không phải vì công 
trạng của chúng ta. Nhưng đồng thời Ngài cũng đòi buộc chúng ta tiếp tục trao tặng những gì đã nhận lãnh và thông 
truyền cho người khác những gì được tặng ban. Trong ý nghĩa đó, Chân Lý và Tình Yêu chính là Thiên Chúa đã được 
ban tặng cho mọi người và thuộc về mọi người. "Cùng với Thánh Tong đồ Phêrô, chúng ta tuyên xưng "Không có ơn cứu 
độ nơi một người nào khác"(Cvtđ 4:12). Bản Tuyên ngôn Chúa Giêsu, dưới sự hướng dẫn của Công đồng Vaticanô II, 
nhận định rằng sự tuyên xưng này không có ý loại trừ ơn cứu độ khỏi những ai không phải Kitô hữu, nhưng là chỉ ra cội 
nguồn ơn ấy nơi Đức Kitô, trong Ngài, con người và Thiên Chúa được hiệp nhất. Thiên Chúa soi sáng cho người ta theo 
cách thế phù hợp với tình trạng tâm linh và thể chất của họ, giải cứu họ bằng những đường lối mà chỉ có Ngài biết." "Bản 
tuyên ngôn phân định rõ ràng những điểm quan yếu của Kitô giáo. Điều này không cản trở sự đối thoại [đại kết] nhưng 
chỉ ra nền tảng của nó. Bởi vì đối thoại mà không có nền tảng căn bản thì sẽ thoái hoá thành những ngôn từ trống rỗng... 
"Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng mà Chúa Giêsu trên Thánh giá đã ký thác làm Mẹ nhân loại, trợ giúp chúng ta cùng nhau 
lớn lên trong niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, trong niềm hy vọng tất cả sẽ nhận được ơn cứu độ nơi 
Ngài, và trong tình yêu thương như dấu chỉ của con cái Thiên Chúa."  

Hôm nay xem lại một vài văn kiện và những biến cố xảy ra trong Năm Thánh, tôi cảm thấy thấm thía lời nói của Đức 
Giêsu: "Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời" (Ga 
10:27-28). Có những con chiên không quen nghe tiếng chủ mình. Không tha thiết tìm hiểu, học hỏi và suy tư. Nó khó 
chịu khi phải theo chủ. Thích phóng khoáng và tương đối hoá mọi sự. Cứ tưởng không cần theo Chúa, chỉ "ăn ngay ở 
lành" là tự giải thoát được mình. Nhưng có ăn ngay ở lành nào mà không do tình yêu và lẽ phải tác động. Thế nên, nói 
cho cùng thì cũng chính nhờ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và Chân Lý soi chiếu, mà người ta tìm thấy được "sự sống 
đời đời." Hiệp cùng với Đức Thánh Cha, vị mục tử đại diện Chúa Giêsu ở trần gian, xin dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin 
tha thiết cho bao con chiên đang lầm đường lạc lối, không biết lắng nghe và không chịu bước theo tiếng nói của Giáo hội. 
Xin cầu cho bao con chiên khác chưa thuộc cùng một đàn, được nên chung một đàn, với một chủ chiên duy nhất là Đức 
Kitô (Ga 10:16). Xin cho Tin mừng Tình yêu Cứu độ của Ngài được mọi dân nước tin nhận. Để nhờ đó hoa quả hạnh 
phúc thiên đàng sẽ nở tươi ngay trên trần gian. 


