
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 V PHUÏC SINH naêm C ngaøy 02/ 05 / 2010    SOÁ: 18
 
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 

(03/05 -08/05 / 2010 ) 
T. Hai: 3-5  Pheâ/baø Hieàn & con chaùu. Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.  
 (Th. Philipheâ & Th. Giacoâbeâ, toâng ñoà)  Gioan Baotixita/ AC Khoâi.  Pheâ/baø Ryõ. 
T. Ba: 4-5              Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.    

Pheâ/baø Hieàn&con chaùu.  Clh moà coâi/ chò Ñôn. YÙ chæ. 
T. Tö: 5-5    Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.  Hoäi Doøng Ba Ñaminh.     

Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.  Pheâ/baø Ryõ.     YÙ chæ. 
T. Naêm: 6-5 Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.    
          Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.                                   
T. Saùu: 7-5 Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
         Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.                                   
T. Baûy: 8-5   Pheâ/baø Ryõ.  Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.     
            Pheâ/baø Hoaøn.   Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.               
                                   

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

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 
 
CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH  -  Naêm C - ( 8/  05/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Baø Bính, Em Tuyeàn 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH  -  Naêm C ( 9 / 05 / 2010) 
 Leã 08g00  Thaùnh Gia Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 
 Leã 10g00 Phuïc Sinh Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  I 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 10 - 15/ 05/ 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Cöông, Hieáu   /  C: AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå S:  Baûn                 /  C: Caàn 
 



 

TIN MUÏC VUÏ
CAÙM ÔN  
    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn taát caû quyù oâng baø vaø anh chò em 
ñaõ nhieät tình uûng hoä vaø töï nguyeän giuùp ñôõ Ban Toå Chöùc söûa 
soaïn vaø phuïc vuï cho Ngaøy 30 Thaùng 4 taïi Pleasure Island vöøa 
qua.  Ñaëc bieät, Giaùo Xöù caùm ôn oâng baø anh chò em trong Ban Toå 
Chöùc, Ban Sinh Hoaït, Ban Phuïng Vuï, Ban Traät Töï, Ban AÂm 
Thanh, vaø Ca Ñoaøn ñaõ hy sinh taøi naêng, coâng söùc vaø thôøi giôø.   
Nhaát laø Ban Beáp, coù nhöõng anh chò em ñaõ laøm suoát maáy ngaøy 
tröôùc taïi Hoäi Tröôøng, Chuùa Nhaät (25/4) laïi tôùi giuùp naáu nöôùng vaø 
söûa soaïn caùc moùn aên töø 4 giôø saùng sau ñoù laïi tieáp tuïc phuïc vuï vaø 
thu doïn cho tôùi chieàu.  Xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria traû coâng 
boäi haäu cho quyù oâng baø vaø anh chò em ñôøi naøy vaø ñôøi sau. 
    Giaùo Xöù caùm ôn Anh Ngoïc ñaõ söûa maùy laïnh cho Hoäi Tröôøng, 
nguyeän xin Thieân Chuùa traû coâng boäi haäu cho anh cuøng gia ñình. 

 

NGAØY HIEÀN MAÃU 
    Ñeå chuùc möøng cho Ngaøy Hieàn Maãu ngaøy 9/5/2010, 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 luùc 
12g00 tröa 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.  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). 

 

THOÂNG BAÙO 
    *Kính môøi quyù vò Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, 
ban chaáp haønh caùc Giaùo Khu, ñaïi dieän caùc Ban Ngaønh, Hoäi 
Ñoaøn, Ñoaøn Theå tôùi tham döï buoåi hoïp thöôøng kyø, sau Thaùnh Leã 
10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse. 
     *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 hoâm nay, 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.    
    *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo ôû laïi 
ñoâng ñuû sau Thaùnh Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay ñeå tham 
döï buoåi hoïp vôùi Cha Tuyeân UÙy môùi.                                                        

 

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.  

 

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.  

 

QUAÙN THAÙNH GIA     
     Hoâm nay Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Tieát Canh, Buùn Boø 
Hueá vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  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 quyù oâng baø 
anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

RAO HOÂN PHOÁI 
     Anh Pheâroâ Traàn Randy con oâng baø Traàn Theá Khang, Port 
Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Anna Phuøng Anh Thö con oâng baø 
Phuøng Thöùc, Lumberton, TX . (1) 
     Ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi xin 
trình cho Cha Xöù bieát. 
 
 
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN                                            
    OÂng Phaïm Ñoaøn #4067 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.       



SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 

Cha Mark Link, S.J. 

Chủ đề: "Sứ vụ Kitô Giáo của chúng ta đối với thế giới hiện đại là giúp thế giới tái khám phá ra sức mạnh của tình yêu mà 
Chúa Giêsu đã dạy" 
Một tai nạn xe hơi vào năm 1976 đã làm nứt sọ của một thanh niên 21 tuổi ở Chicago là Peter. Óc của anh bị thương nặng và 
anh lâm vào tình trạng hôn mê.  Các bác sĩ cho gia đình và bạn hữu của Peter biết có lẽ anh không sống nổi. Dù có sống đi 
nữa, anh luôn luôn trong tình trạng hôn mê. Một trong những người bàng hoàng kinh sợ khi nghe những điều đó là Linda, 
người mà Peter muốn kết hôn.  Trong những ngày buồn thảm tiếp theo, khi có thời giờ rảnh là Linda lại vào bệnh viện. Đêm 
này qua đêm nọ, cô ngồi bên giường bệnh của anh Peter, vuốt má, xoa tóc và nói chuyện với anh. Cô cho biết, "Tôi làm như 
chúng tôi đang trong cuộc hẹn hò bình thường vậy."  Trong khi đó Peter vẫn hôn mê, không đáp ứng gì với sự hiện diện đầy 
trìu mến của Linda.  Đêm này qua đêm khác, trong ba tháng rưỡi, Linda vẫn ngồi cạnh giường Peter nói những lời khích lệ 
anh, dù rằng chẳng có dấu hiệu gì là anh có nghe cô nói.  Một đêm kia, Linda thấy ngón chân Peter cử động. Một vài đêm 
sau, cô lại thấy mí mắt anh nhấp nháy. Cô chỉ cần có thế. Bất kể sự khuyên nhủ của các bác sĩ, cô bỏ việc làm và trở nên một 
người đồng hành luôn ở bên cạnh Peter.  Cô xoa bóp chân tay anh hàng giờ đồng hồ.  Sau cùng, cô thu xếp để đưa anh về nhà. 
Cô dùng tất cả tài sản để xây một hồ tắm, hy vọng rằng ánh sáng mặt trời và nước mát sẽ phục hồi thân thể bất động của 
người yêu.  Và rồi một ngày kia, anh Peter nói được lời đầu tiên kể từ khi bị tai nạn. Đó chỉ là tiếng làu bàu, nhưng Linda 
hiểu được. Dần dà, với sự giúp đỡ của Linda, những tiếng làu bàu đó trở thành lời nói-thật rõ ràng.  Sau cùng, đến ngày kia 
anh Peter đã có thể mở lời với cha của Linda để xin cưới cô ta làm vợ. Và cha của Linda trả lời, "Này Peter, nếu anh có thể 
bước lên cung thánh thì Linda là của anh."  Hai năm sau, Peter đã bước lên cung thánh của nhà thờ Đức Bà Pompei ở 
Chicago. Tuy phải dùng đến nạng chống, nhưng anh đã bước đi được.  Mọi đài truyền hình ở Chicago hôm ấy đã tường thuật 
lễ cưới. Báo chí ở toàn quốc đều đăng tải hình ảnh của Linda và Peter.  Những nhân vật nổi tiếng đều điện thoại chúc mừng. 
Có người ở tận Úc Châu cũng gửi thư và quà mừng. Những người có thân nhân bị hôn mê cũng gọi điện thoại xin được lời 
khuyên bảo.  Ngày nay, Peter đang sống một cuộc đời bình thường. Anh nói chậm, nhưng rõ ràng. Anh bước từ từ, nhưng 
không cần nạng chống. Ngay cả hai người đã có một đứa con xinh xắn. 
Câu chuyện của Linda và Peter là một dẫn giải tuyệt vời về lời của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay:  "Và giờ đây 
Thầy ban cho các con một giới răn mới: hãy yêu thương nhau. Như Thầy yêu thương các con, các con cũng phải yêu thương 
nhau.  "Nếu các con yêu thương nhau, thì mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy" (Gio 13:34-35).  Nếu ngày nay, có 
điều gì cần thiết nhất cho chúng ta thì đó phải là sự tái khám phá ra sức mạnh của tình yêu, loại tình yêu mà Chúa Giêsu đã 
rao giảng.  Câu chuyện của Linda và Peter cho thấy loại tình yêu này thì đầy sức mạnh, sức mạnh lạ lùng. Nó có sức mạnh để 
đưa một người gần chết về lại với sự sống. Nó có sức mạnh đưa người tuyệt vọng vì bệnh tật trở về với sự lành mạnh tuyệt 
hảo. Nó có sức mạnh khích lệ mọi người trên thế giới và đem cho con người một hy vọng, như tình yêu của Linda đã thực 
hiện cho Peter. 
Một người Ấn Giáo nói với một nhà truyền giáo Kitô rằng: "Nếu người Kitô Giáo các anh... được giống như Kinh Thánh của 
các anh, thì trong vòng năm năm cả nước Ấn sẽ trở lại Kitô Giáo!" 
Vào đầu thập niên 1980, một cuốn phim khác thường được chiếu khắp nước. Đó là cuốn Quest for Fire (Đi Tìm Lửa).  Nhà 
sản xuất người Pháp cho biết cuốn phim đã thể hiện ước mơ mà ông đã ấp ủ từ lâu. Ông luôn mơ tưởng tới cái ngày người ta 
mừng rỡ khi tìm ra lửa.  Vì chính vì sự khám phá ra lửa cách đây 80,000 năm mà loài người đã khỏi bị diệt chủng. Chính sự 
khám phá ra lửa đã giúp họ làm ra các dụng cụ để sinh tồn và để bảo vệ họ khỏi chết cóng.  Ngày nay, con người ở trên trái 
đất cũng lại bắt đầu lo lắng vì chúng ta đang đi về hướng hủy diệt.  Ngày nay, con người ở trên trái đất cũng lại bắt đầu lo 
lắng vì chúng ta đang lảo đảo trên bờ vực của sự hủy diệt toàn cầu.  Lần này, sự nguy hiểm không xuất phát từ một điều gì 
căn bản như vì thiếu lửa nhưng từ một điều căn bản hơn nữa-thiếu tình yêu con người, loại tình yêu mà Chúa Giêsu giảng 
dạy, loại tình yêu mà Linda dành cho Peter.  Điều này khiến chúng ta băn khoăn. Nó khiến chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi 
đáng kinh sợ.  Liệu rằng 80,000 năm sau, sẽ có ai đó thực hiện một cuốn phim để ăn mừng việc tái khám phá ra tình yêu trong 
những thập niên 1980 và 1990 hay không?  Liệu rằng 80,000 năm sau sẽ có ai đó thực hiện một cuốn phim để ăn mừng điều 
duy nhất đã giúp con người khỏi bị diệt chủng-là tái khám phá ra tình yêu con người, loại tình yêu mà Chúa Giêsu đã rao 
giảng, loại tình yêu mà Linda dành cho Peter hay không?  Liệu rằng 80,000 năm sau sẽ có ai đó thực hiện một cuốn phim để 
ăn mừng sự dạt dào tình yêu xuất phát từ cộng đồng Kitô Giáo trong những thập niên 1980 và 1990 và thay đổi cả thế giới 
hay không? 
Chỉ có tương lai và chỉ có cộng đồng Kitô Giáo mới trả lời được câu hỏi này.  Chỉ có anh chị em và tôi, và hàng triệu người 
Kitô Hữu như chúng ta, mới có câu trả lời cho câu hỏi này-câu trả lời thật sâu trong tâm khảm chúng ta.  Bài phúc âm hôm 
nay là một lời mời gọi chúng ta hãy nhìn về tâm hồn và để nghĩ xem chúng ta trả lời sao cho câu hỏi này qua đời sống yêu 
thương của chúng ta-nhất là trong chính gia đình chúng ta. Vì chúng ta phải bắt đầu thay đổi thế giới ngay bây giờ nếu không 
chúng ta sẽ không thay đổi được gì cả.  Hãy kết thúc với lời của một linh mục kiêm khoa học gia Teilhard de Chardin:  "Ngày 
nào đó, sau khi làm chủ gió cả, sóng lớn và trọng lực, vì Thiên Chúa, chúng ta sẽ khai thác các nguồn năng lực tình yêu, và 
rồi, lần thứ hai trong lịch sử thế giới, con người sẽ khám phá ra lửa." 

 


