Phone: 972-414-7073
Website: www.dmhcg.org
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM
FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

				
Chương Trình Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh)...8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3: Không có giải tội,
Thứ 4,5,6: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5: Giải tội từ 9-10am
Rửa Tội
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ
trước thứ Bảy đầu tháng.
Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
Hôn Phối
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452
Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9 am - 10:15 am (sáng) &
3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

CHÚA NHẬT Thứ 8 Thường niên năm c - Ngày 3/3/2019
Chánh Xứ:

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Ô. Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
A. Phạm Đức Lâm . . . . 214-549-0897

KHỐI PHỤNG VỤ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452
Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Phạm Khắc Nghi ... 603-858-2474

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh ............ 214-454-1753
Ban Giúp Lễ
Cao Thi Michelle .............. 214-537-6591
Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . . 971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . 214-207-8548
Gioan Vianney. . . . . . . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288
Nhóm Nguồn Sống
A. Nguyễn Trí.......214-406-3475
Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269
Safety Environment Officer
Cô Trần T. T. Nga.. 972-890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649
Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước.......972-489-1171
Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Hội Quán Giáo xứ
A. Nguyeãn Tieán Ñaït 972-414-4672

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm 972-234-0565

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR. 816-489-6759

Đại Diện Bảo Trợ Ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

Ban Việt Ngữ
Thầy Lê Thanh.......469-867-6025
Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Đặng Thị Ánh Tuyết ........469-682-9087
Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . . 972-523-0037
KHỐI HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Phaolô Đoàn Xuân Định ... 214-514-8551

Caùc Giaùo Khu
Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thúy 214-478-7575
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung 469-734-0057
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Câu ghi lòng trong tuần:

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? “Lc 6, 41

C

ó câu chuyện về một tu
sĩ nọ có khuynh hướng
hay nổi giận. Khuynh
hướng này khiến thầy trở thành
một gánh nặng không những
cho người khác mà còn cho cả
bản thân thầy. Thầy tin rằng
thầy chẳng tiến bộ chút nào
trên đường nhân đức. Thầy nói
rằng những người khác khiến thầy phải thụt lùi vì cứ làm
phiền thầy và luôn quấy rầy khi thầy cầu nguyện. Vì thế thầy
quyết định rời tu viện để vào rừng ẩn tu. Thầy nghĩ rằng đó
là cách khỏi phải bị người khác làm phiền và nhờ đó mà bỏ
được tính nóng giận. Thế là thầy dựng một căn lều trong
rừng, chẳng mang theo gì khác ngoài một bình nước. Nhưng
trong một lần bất cẩn, thầy làm đổ bình nước, nên phải trở về
tu viện để lấy bình nước khác. Tuy nhiên khi trở về lều, thầy
lại bất cẩn làm đổ nước nữa. Lại chịu khó lần nữa. Nhưng
sự việc lại tái diễn lần thứ ba. Khi ấy cơn giận bốc lên ngùn
ngụt. Thầy dập chiếc bình vỡ tan tành, rồi ngồi bẹp xuống
đất, hoàn toàn thất vọng về bản thân mình. Khi cơn giận
nguội xuống, thầy bắt đầu suy nghĩ và nhận ra rằng cái tính
nóng giận của Thầy không phải do nơi những thấy khác mà
do chính bản thân mình. Tính xấu đó nằm ngay trong con
người thầy, cho nên dù thầy đã vào tận trong rừng sâu, nó
vẫn còn đi theo thầy. Thế là Thầy quyết định trở lại tu viện,
xin lỗi các thầy khác và hứa sẽ cố gắng sửa tính nóng.
Câu chuyện trên đây cho thấy thường con người chúng ta
không thấy những thiếu sót của chính mình mà chỉ thấy lỗi
lầm của người khác, thế mà chúng ta lại đòi hướng dẫn họ.
Câu chuyện này cũng minh họa cho điều Chúa Giêsu muốn
nhắn gửi cho chúng ta trong Bài Tin Mừng của Chúa nhật
thứ 8 Thường niên năm C hôm nay (Lc 6:39-45). Trong Bài
Phúc Âm hôm nay, Thánh sử Luca đã nối kết 3 điều răn dạy
của Chúa Giêsu cho các môn đệ vì chúng liên quan với nhau:
Trước hết là lời dạy về việc đừng hướng dẫn người mù nếu
chúng ta cũng là người mù; sau đó là lời dạy phải lấy cái xà
trong con mắt mình trước khi lấy cái rác trong mắt người
khác và cuối cùng là lời dạy về việc phải trở thành con người
tốt lành từ trong lòng cho đến hành động để rồi có thể đem
lại những điều tốt đẹp cho tha nhân.
Những điều dạy dỗ thiết thực trên đây của Chúa Giêsu
giúp chúng ta phải ý thức hơn về chính bản thân. Đúng thế,
bởi vì cặp mắt chúng ta hướng nhìn ra ngoài nên chúng ta
thấy được những gì xung quanh bên ngoài chúng ta. Vì vậy,
không lạ gì khi chúng ta dễ thấy những thiếu sót của người
khác trong khi lại mù mắt trước những lỗi lầm của mình. Và
do đó, chúng ta không nhận ra mình tự lừa dối chính mình,

cách riêng khi chúng ta để những
tội lỗi, thành kiến, kiêu ngạo, ích
kỷ, dục vọng, đam mê và lương
tâm chai lỳ thống trị cũng như
làm mờ mắt tâm hồn chúng ta.
Chẳng hạn, có những người, ngay
cả người Công giáo, kêu gọi tôn
trọng và bảo vệ phẩm giá của
người nghèo, người di dân, người
bị lên án tử hình, nhưng lại khăng khăng không chịu nhìn nhận
sự sống và phẩm giá của các thai nhi cũng là con người và là con
cái của Thiên Chúa.
Mới đây, vào thứ Hai ngày 25 tháng 2, tại Thượng viện Hoa
Kỳ, có 44 thượng nghị sĩ trong đó có nhiều nghị sĩ tự hào là
người Công giáo đã bỏ phiếu chống lại Dự luật Bảo Vệ Thai Nhi
Sống Sót Sau Các Phẫu Thuật Phá Thai (“Born-Alive Abortion
Survivors Protection Act”) nhằm cấm các bác sĩ giết chết những
thai nhi sống sót sau các phẫu thuật phá thai, và phải bảo đảm
rằng những hài nhi này phải được chăm sóc như các hài nhi được
sinh ra bình thường khác có cùng tuổi thai. Kết quả của cuộc bỏ
phiếu này khiến Đức Tổng Giám mục Joseph F. Naumann của
Tổng Giáo phận Kansas City (tiểu bang Kansas) và là Chủ tịch
Ủy ban Các Hoạt Động Phò Sự Sống thuộc Hội đồng Giám mục
Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã đưa ra một nhận định chua chát
rằng: “Một cuộc bỏ phiếu chống lại dự luật này là một cuộc bỏ
phiếu để nới rộng giấy phép giết người Roe v. Wade [tức phán
quyết hợp thức hóa phá thai của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào
năm 1973], từ chỗ giết chết những đứa trẻ chưa sinh giờ đây lấn
sang cả giết chết những đứa trẻ sơ sinh.”
Làm sao để có thể thoát ra cảnh mù lòa tăm tối của lương tâm?
Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta phải luôn cầu nguyện: “Xin
cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Chúng ta cần phải biết
chúng ta chỉ là loài thụ tạo và Thiên Chúa trong tình yêu thương
cứu độ của Ngài đã tạo dựng, cứu chuộc và tiếp tục tha thứ tội lỗi
chúng ta qua giá máu của Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa
Thánh Thần. Điều dễ làm nhất là mỗi ngày chúng ta để ra 5 phút
mỗi buổi tối để thinh lặng xét mình, nhận ra những thiếu sót trong
ngày và xin Chúa hoán cải.
Chúng ta sắp sửa bước vào Mùa Chay Thánh năm 2019 và
thường chúng ta chỉ nhớ đến các qui định phải ăn chay, kiêng
thịt và làm việc bác ái, nhưng thật ra những điều này chỉ là các
phương thế giúp chúng ta đi vào chiều sâu của cuộc sống người
Kitô hữu, đó là hãy ăn năn, trở về với Thiên Chúa là Cha giàu
lòng thương xót để Người tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi sự
mù lòa tâm hồn hầu bước vào một đời sống mới của sự thật và
lòng mến.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

V Chuùa Nhaät VIII Thöôøng Nieân - Naêm C

v Trang 3 v

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG
THAÙNG 3/2019

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/3 trong Tuaàn thöù 8 Thöôøng nieân naêm C

Quyeân goùp cho Quyõ Muïc Vuï Haèng naêm cuûa GP Dallas

- Thöù Hai 4/3. Leã Thaùnh Casimia.
- Thöù Ba 5/3 trong Tuaàn thöù 8 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 6/3. Thöù Tö Leã Tro. AÊn Chay & Kieâng Thòt.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 7/3. Leã Thaùnh Perpeâtua &
Thaùnh Feâlixita, Töû ñaïo.
- Thöù Saùu 8/3. Leã Thaùnh Gioan Thieân Chuùa, Tu só.
Kieâng thòt.
- Thöù Baûy 9/3. Leã Thaùnh Phanxica thaønh Roâma.
Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 10/3 trong Tuaàn thöù 1 Muøa Chay C.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ

The Pope’s Prayer Intention in March 2019
* Caàu Cho Quyeàn Cuûa Caùc Coäng Ñoaøn Kitoâ Höõu
Ñöôïc Coâng Nhaän. Xin cho caùc coäng ñoaøn Kitoâ höõu,
ñaëc bieät laø nhöõng coäng ñoaøn ñang bò baùch haïi, caûm
thaáy raèng hoï Chuùa Kitoâ luoân ôû vôùi hoï vaø quyeàn lôïi cuûa
hoï ñöôïc toân troïng.
* For Recognition of the Right of Christian
Communites. That Christian communities, especially
those who are persecuted, feel that they are close to
Christ and have their rights respected.
CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân vaøo ngaøy
thöù Baûy 2/3/2019 cuûa ñoâi taân hoân:

THÖÙ SAÙU 8/3 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

Ngaøy 3-3-2019 V

Phaïm Tim & Ñinh Nikki
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò
soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

2. Töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Kính Loøng Chuùa
Thöông Xoùt
3. Luùc 7pm: Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình

JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR (March 3)

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

Caùc em lôùp 7 (GL_7A, 7B, 7C, & 7J) vaø lôùp 8
(GL_8A, GL_8B, GL_8C, & GL_8J) seõ tham döï
Youth Seminar ngaøy 04 thaùng 03 töø 9giôø saùng –
10giôø15 saùng vôùi ñeà taøi: “Chastity / Söï Trong Saïch”
Neáu caùc em hoïc lôùp Giaùo lyù buoåi chieàu, caùc em seõ
khoâng coù lôùp giaùo lyù ngaøy 03 thaùng 03 vì caùc em seõ
tham döï Youth Seminar naøy.

MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG
THAÙNH LEÃ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS

“Chuùc Bình An” laø daáu chæ söï hieäp thoâng cuûa Hoäi
thaùnh vaø tình baùc aùi ñoái vôùi nhau tröôùc khi ngöôøi tín
höõu röôùc Mình Thaùnh Chuùa. Tuy nhieân, ñeå giöõ gìn söùc
khoûe cho moïi ngöôøi trong muøa cuùm, vì theá cho ñeán khi
coù thoâng baùo môùi, xin nhöõng ai tham döï Thaùnh Leã ñeán
phaàn chuùc Bình An khoâng baét tay nhau nhöng chæ cuùi
ñaàu chaøo maø thoâi.
The Sign of Peace signifies to the parish community
their ecclesial communion and mutual charity before
receiving Holy Communion. Given the current flu
season, worshippers are to avoid shaking hands during
“The Sign of Peace”. Instead, a simple bow of the head
is recommended to accompany the words of peace
which people exchange.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc söï
ra ñi trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây cuûa
OÂng Pheâroâ Thaân Troïng Thaønh
(06/10/1965 – 22/02/2019)
Baø Maria Marie Jeantet
(09/09/1950 – 23/02/2019)
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc linh hoàn
Pheâroâ vaø Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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ÑOÅI GIÔØ MUØA XUAÂN (10/3)

NGHÆ HOÏC MUØA XUAÂN (10/3)
Sunday School Spring Break (March 10)

Daylight Saving Time (March 10)

Chuùa nhaät 10/3 laø ngaøy ñoåi giôø. Xin moïi ngöôøi nhôù
vaën tôùi 1 tieáng ñoàng hoà tröôùc khi ñi nguû vaøo toái thöù Baûy
ngaøy 9/3
Before going to bed on Saturday Night March 10,
please remember to spring your clock 1 hour
forwards: Daylight Saving Time in the US officially
begins at 2am Sunday March 10.

Caùc em hoïc sinh Giaùo lyù-Vieät ngöõ, vaø Thieáu Nhi Thaùnh
Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït ngaøy Chuùa nhaät 10/3 ñeå
nghæ Spring Break. Caùc em seõ trôû laïi hoïc vaø sinh hoaït ngaøy
Chuùa nhaät 17/3.
Due to Spring Break, students will have no classes and
activities on Sunday March 10. They will resume their studies
of Faith Formation and Vietnamese Language, as well as
Eucharistic youth activities on Sunday March 17.

QUYEÂN GOÙP CHO QUYÕ MUÏC VUÏ HAÈNG NAÊM
CUÛA GIAÙO PHAÄN DALLAS (2 & 3/3)
Cuoái tuaàn naøy (2 & 3/3), taát caû caùc giaùo xöù trong
Giaùo phaän tieán haønh cuoäc gaây quyõ haèng naêm cho Quyõ
Muïc Vuï cuûa Giaùo phaän. Qua vieäc hoã trôï quaûng ñaïi cuûa
caùc tín höõu, chuùng ta coù theå phuïc vuï haèng traêm ngaøn
gia ñình vaø caù nhaân trong Giaùo phaän Dallas vaø vuøng
Baéc Texas.
Khi tham döï Thaùnh leã, sau phaàn Baøi Giaûng qua
Video cuûa Ñöùc Cha Edward Burns, moät thaønh vieân cuûa
Hoäi ñoàng Taøi Chaùnh seõ höôùng daãn moïi ngöôøi caùch ñieàn
caùc maåu ñôn, boû vaøo phong bì ñi keøm vaø ñöa laïi cho
Giaùo xöù. Neáu nhöõng ai chöa chuaån bò, coù theå ñem ñôn
veà ñeå ñieàn taïi nhaø vaø ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái tuaàn
sau (9 & 10/3).

Ngaøy 3-3-2019 V

THAÙNG 3: KÍNH THAÙNH GIUSE
Thaùnh Giuse laø Boån maïng vaø göông maãu cuûa nhöõng
ngöôøi lao ñoäng vaø caùc gia tröôûng. Thaùnh nhaâ nñaõ soáng
cuoäc ñôøi lao ñoäng ñeå nuoâi gia ñình.
Theá kæ 19, naêm 1870, Đöùc Chaân phöôùc Giaùo hoaøng
Pioâ 9, theo ñeà nghò cuûa caùc nghò phuï Coâng ñoàng
Vatican I, ñaët Thaùnh Giuse laøm Đaáng Baûo trôï Giaùo hoäi
vaø truyeàn möøng leã ngaøy 19 thaùng 3 haøng naêm troïng
theå. Naêm 1889, Đöùc Leâoâ 13 ra thoâng ñieäp veà Loøng
Toân kính Thaùnh caû Giuse vaø truyeàn laáy thaùng Ba haøng
naêm toân kính Ngaøi. Đöùc Pioâ 11 tuyeân xöng Thaùnh caû laø
Maãu göông ñôøi lao coâng. Vaø Đöùc Thaùnh Cha Pioâ 12 ñaõ
ñaët Thaùnh Giuse laøm chuû caùc gia ñình.

tröôøng hôïp ñaëc bieät. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy aên chay,
khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ ñöôïc qui
ñònh.

THÖÙ TÖ LEÃ TRO (6/3)
Vaøo thöù Tö Leã Tro ngaøy 6 thaùng 3 tôùi ñaây, Giaùo xöù coù
4 Thaùnh leã vaøo luùc 6:45 am, 9 am, 7 pm vaø 9 pm
trong ñoù coù Nghi thöùc xöùc tro. Vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro,
caùc tín höõu phaûi aên chay vaø kieâng thòt theo qui ñònh sau
ñaây:

(a) Vieäc kieâng thòt cho nhöõng ngöôøi töø 14 tuoåi trôû leân
vaøo thöù Tö Leã Tro vaø caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay.
(b) Vieäc giöõ Chay daønh cho caùc tín höõu töø 18 tuoåi
trôû leân cho ñeán khi baét ñaàu 60 tuoåi vaøo thöù Tö Leã Tro vaø
caùc ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Vaøo nhöõng ngaøy aên
chay, caùc tín höõu ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa
aên nheï hôn ñeå duy trì söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï
naøy khi coäng laïi khoâng baèng moät böõa aên no; ngoaïi tröø

On Ash Wednesday (March 6), our parish has 4
Masses: 6:45am, 9am, 7pm and 9pm with the imposition
of ashes at each Mass. On Ash Wednesday, the faithful
must fulfill the obligation of fasting and abstinence from
meat according to the Church law:
(a) Abstinence from meat is to be observed by
all Catholics fourteen years old and older on Ash
Wednesday and on all Fridays of Lent. This obligation
prohibits the eating of meat, but not eggs and milk
products.
(b) Fasting means limiting oneself to one full meal on a
given fast day. Catholics who are 18 years of age until 60
are obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday.
On fasting days, two additional smaller meals are
permitted if necessary to maintain strength. Moreover, the
two smaller meals together may not equal one full meal.
Moreover, eating solid foods between meals on fast days
is not permitted.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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LAØM GÌ TRONG MUØA CHAY THAÙNH 2019?
Muøa Chay goàm 40 ngaøy laø muøa thoáng hoái trong naêm
Phuïng vuï cuûa Hoäi thaùnh. Muøa Chay baét ñaàu töø Thöù Tö
Leã Tro (naêm 2019 laø ngaøy 6 thaùng 3) vaø chaám döùt tröôùc
Thaùnh leã Tieäc Ly chieàu thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (naêm 2019
laø ngaøy 18 thaùng 4). Muøa Chay coù 6 Chuùa nhaät. Chuùa
nhaät thöù 6 goïi laø Chuùa nhaät Leã Laù hoaëc Chuùa nhaät
Thöông Khoù vaø khôûi ñaàu Tuaàn Thaùnh.
Tam Nhaät Vöôït Qua (töùc Tam Nhaät Thaùnh hay Tam
Nhaät Phuïc Sinh) baét ñaàu vôùi Thaùnh Leã Tieäc Ly vaøo
chieàu Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Tam Nhaät Vöôït Qua töôûng
nieäm cuoäc thöông khoù cuõng nhö caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu
treân thaäp giaù vaøo thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, vaø ñaït cao ñieåm
trong ñeâm Voïng Phuïc Sinh roài keát thuùc vôùi Kinh Chieàu
cuûa Chuùa nhaät Phuïc Sinh.
Theo truyeàn thoáng cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo, Muøa
Chay laø thôøi gian aên naên toäi. Vì theá, Muøa Chay laø thôøi
gian gia taêng vieäc caàu nguyeän, laõnh nhaän caùc bí tích, nhaát
laø Bí tích Hoøa giaûi vaø Thaùnh Theå, thöïc thi baùc aùi. Ñoàng
thôøi vieäc aên chay vaø kieâng thòt cuõng phaûi ñöôïc tuaân giöõ
vaøo Thöù Tö Leã Tro vaø Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Coøn taát caû
caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay laø nhöõng ngaøy kieâng
thòt.

phong bì coù ghi rieâng cho muïc ñích naøy.
* Caàu Nguyeän: Gia taêng vieäc caàu nguyeän moãi ngaøy
cho caù nhaân, gia ñình, giaùo xöù, Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø theá
giôùi. Seõ coù caàu nguyeän Taizeù töôûng nieäm veà cuoäc
Thöông Khoù cuûa Chuùa Gieâsu vaøo 6 giôø 30 chieàu Chuùa
nhaät Leã Laù ngaøy 14/4.
* Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù: Giaùo xöù coù toå chöùc cuoäc Ñi
Ñaøng Thaùnh Giaù trong Nhaø thôø moãi thöù Saùu Muøa Chay
baét ñaàu luùc 6 giôø 30 chieàu vaø Thaùnh leã ngay sau ñoù luùc 7
giôø toái. Rieâng Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ coù ñi Ñaøng
Thaùnh Giaù ngoaøi trôøi baèng tieáng Anh vaøo 2 giôø chieàu
Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 14/4.
* Trau Doài Ñôøi Soáng Ñaïo & Giaûm Bôùt Vieäc Giaûi
Trí: Bôùt thôøi giôø giaûi trí, nhaát laø caùc thuù vui giaûi trí coù
haïi nhö röôïu cheø, côø baïc; ñoàng thôøi ñaåy maïnh ñôøi soáng
thieâng lieâng qua vieäc ñoïc Kinh thaùnh, caùc saùch thieâng
lieâng vaø nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeán ñôøi soáng ñaïo. Coù
theå ghi danh vaøo website FORMED.ORG vôùi nhöõng
phim höõu ích maø Giaùo xöù ñaõ traû tieàn vôùi access code laø
4TT7C8.

* Tónh Taâm: Chuaån bò taâm hoàn vaø thôøi gian ñeå ñeán
tham döï Cuoäc Tónh taâm Muøa Chay cuûa Giaùo xöù töø toái thöù
Sau ñaây laø moät soá ñieàu chuùng ta caàn ghi nhôù thöïc hieän Hai ngaøy 25/3 ñeán toái thöù Tö ngaøy 27/3 töø 7 giôø ñeán 8
trong Muøa Chay naøy:
giôø 30 toái vôùi Cha Giaûng phoøng Ñaminh Nguyeãn Phi
Long, C.Ss.R., Phoù Giaùm Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu Theá
* AÊn Chay & Kieâng Thòt: (a) Nhöõng ngöôøi Coâng
giaùo tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng thòt vaøo ngaøy thöù Tö Leã Haûi Ngoaïi.
Tro & caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay; (b) Nhöõng
* Xöng Toäi: Trong Muøa Chay, ngoaøi 2 ngaøy Xöng
ngöôøi Coâng giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho ñeán khi baét ñaàu 60 Toäi chung cuûa caû Giaùo xöù vôùi nhieàu Cha luùc 7 giôø toái laø
tuoåi thì phaûi giöõ chay vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro vaø thöù Saùu thöù Hai ngaøy 8/4 vaø thöù Naêm ngaøy 11/4, haèng tuaàn caùc
Tuaàn Thaùnh.
cha seõ ngoài toøa giaûi toäi vaøo moãi saùng thöù Naêm töø 9 ñeán
* Baùc AÙi: Ñeà nghò nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm, ñeå
daønh ra 1 Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa
Chay vaø ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp
ngöôøi ngheøo, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät
Nam. Xin ñeán Quaày Töôïng aûnh ôû cuoái Nhaø thôø ñeå laáy

10 giôø saùng; caùc buoåi chieàu töø thöù Tö ñeán thöù Saùu töø 6
giôø 30 chieàu ñeán 7 giôø toái, vaø thöù Baûy töø 5 giôø 15 ñeán 6
giôø chieàu. Nhöõng ai ñau yeáu khoâng theå ñeán xöng toäi
ñöôïc, coù theå lieân laïc vôùi Vaên phoøng ôû soá ñieän thoaïi (972)
414-7073 ñeå caùc cha coù theå ñeán thaêm vieáng vaø giaûi toäi.

THÔØI ÑAÕ ÑIEÅM
Haõy
Haõy
Haõy
Haõy
Haõy
Haõy
Haõy
Haõy

mau rôøi boû nhöõng ñam meâ!
ñöùng thaúng leân maø trôû veà
choïn ra ñöôøng - mình seõ tôùi…
tìm ñeán Chuùa - Chuùa khoâng cheâ
laøm ñieàu toát - yeâu chaân thaät
giuùp ngöôøi thaân - soáng thoûa thueâ
ñeå taâm hoàn trong thinh laëng
mau rôøi boû nhöõng ñam meâ !
Töø Thanh Haø (23/2/2019)

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/3/2019 Luùc 7:00PM

972-276-9879
Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Ñaøo
1301 Fawn Ridge Trail, Garland, TX 75042
Giaùo Khu 4 OÂ/B Nguyeãn Vaên Gaám
469-826-0934
2509 Neal Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 5 A/C Ngoïc Uyeân 		
469-386-9924
3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082
Giaùo Khu 7 OÂB Traàn Ñình Hieàn
214- 578-6190
435 St. Andrews Dr., Allen, TX 75002
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LINH THAO MUØA CHAY
Chöông trình Thao Luyeän Nheï Nhaøng (TLNN) do
Cha Joseph Tetlow, S.J., soaïn thaûo theo Chuù Daãn 18
cuûa saùch Linh Thao. Chöông trình naøy giuùp cho ngöôøi
tín höõu nhaän ra ñöôïc söï hoaït ñoäng cuûa Thieân Chuùa
trong hoï vaø trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Chöông trình
naøy ñöôïc goïi laø thao luyeän vì ngöôøi tham döï phaûi laøm
vieäc, nghóa laø phaûi daønh thôøi giôø caàu nguyeän, suy
nghó, quyeát ñònh laøm gì cho nieàm tin cuûa mình, vaø chia
seû haønh trình ñöùc tin cuûa mình vôùi nhoùm.
Trong Muøa Chay, vieäc tham döï TLNN giuùp cho
ngöôøi tham döï yù thöùc hôn veà toäi loãi cuûa con ngöôøi vaø
ôn Cöùu Chuoäc trong Ñöùc Kitoâ, ñeå töø ñoù coù can ñaûm vaø
söùc maïnh treân con ñöôøng hoaùn caûi trôû veà vôùi tình
thöông cuûa Thieân Chuùa.
* Ñòa ñieåm: Phoøng 132 taïi Trung Taâm Thaùnh An
Phong
* Thôøi gian: Saùu buoåi toái thöù Naêm (ngaøy 7/3; 14/3;
21/3; 28/3; 4/4; 11/4) töø 8pm-9pm.
* Lieân laïc: Anh Nguyeãn Trí (Tröôûng Nhoùm Linh
Thao Nguoàn Soáng) ôû soá ñieän thoaïi (214) 406-3475

NHAÉC NHÔÛ NHAU

Ñeå baøy toû söï toân
troïng ñoái vôùi Thieân
Chuùa vaø coäng ñoaøn, xin
moïi ngöôøi vui loøng gìn
giöõ söï ngaên naép vaø saïch seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå
laïi ngay ngaén caùc saùch haùt vaø saùch leã sau khi duøng.
Xin laáy ñi nhöõng khaên giaáy hoaëc raùc reán. Cuõng ñöøng
cho treû em vieát vaøo saùch hoaëc xeù saùch vì ñaây laø khoâng
phaûi laø ñoà chôi cho caùc em trong Thaùnh leã. Xin caûm ôn
veà söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.
Please leave the church in good order when you
leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with
you so that we can show respect for God and for our
brothers and sisters who may be coming to Mass later.
Also do not allow your children to write in any of the
books or tear the pages. They are not toys for the
children play with during Mass. Thank you for your
help.
BISHOP'S PRO-LIFE DINNER
Bishop Edward J. Burns invites you to the 26th
Annual Bishop's Pro-Life Dinner on April 13th at the
Renaissance Dallas-Addison Hotel. This spectacular
event benefiting the Catholic Pro-Life Committee
will feature the personal reflections and acoustic
performance of award-winning Christian artists Tenth
Avenue North, as well as special guest and EWTN
radio host Gloria Purvis.
The evening will include a raffle, wine and jewelry
pulls, and private reception at 5 p.m., followed by a
seated banquet, live auction and program at 6:30 p.m.
This event raises critical funds to save babies, support
families, provide education and spread the Gospel of
Life!
Reservations are $125 for an individual seat, $1,250
for a table of ten. Premium tables with tickets to the
Private Reception begin at $5,000. Raffle tickets for a
chance to win $15,000 in MasterCard® gift cards are
available now for $30 each, 4 for $80 and 8 for $125.
Dinner reservations are requested by April 2, 2019,
after which the price increases to $150. Seating is
limited. Reservations may be made at prolifedallas.org/
dinner or call 972-267-LIFE (5433).
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 24/2/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
$14,495.00
Tieàn In Saùch:
$150.00
Tieàn Quaûng Caùo:
$60.00
Tieàn Khaán:
$1,598.00
Tieàn Leã Cöôùi:
$300.00
Tieàn Giuùp Ngöôøi Ngheøo:
$580.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Nguyeãn Leâ Trung
$200.00
Phan Thò Haûo
$10.00
Döông Minh Chaâu
$30.00
Traàn Minh Coâng
$100.00
Nguyeãn Vaên Bình
$200.00
Nguyeãn Vaên Thô
$500.00

SDB
0023
0422
0600
0661
0816
1535
1995
2311
2378
2524
2666
2931
2937
2988

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
Teân
Soá Tieàn
Ñaëng Hieáu Sinh
$20.00
Traàn Thò Kim Anh
$10.00
Nguyeãn Ñöùc Troïng
$230.00
Traàn Quyù Ñoân
$20.00
Traàn Ñöùc Matthew
$5.00
Traàn Troïng Caûnh
$5.00
Nguyeãn Thò Huyeän
$5.00
Nguyeãn Ngoïc Phaùt
$10.00
Nguyeãn Vaên Trieäu
$10.00
Traàn Thò Tuù
$10.00
Nguyeãn Vaên Ga
$20.00
Nguyeãn H. Phöông Traâm
$10.00
Nguyeãn Phi Huøng
$10.00
Nguyeãn Thanh Dzanh
$20.00
Hoäi Quaùn
$13,371.50
Khoái Giaùo Duïc
$1,785.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0253 Traàn Phöôùc Thoï
$200.00
0330 Nguyeãn Thaønh Trung
$100.00
0332 Vuõ Linh
$200.00
0506 Phaïm Quang Thuûy
$100.00
0633 Phaïm Thanh
$200.00
0647 Nguyeãn Toaøn Vinh
$200.00
0971 Nguyeãn Thò Thu Trang
$2,100.00
0955-0957 Nicole Nguyen
$300.00

NGÖÔØI DAÂN HOA KYØ NEÂN TÖÙC GIAÄN VAØ
KINH HOAØNG TRÖÔÙC QUYEÁT ÑÒNH CHAÄN
ÑÖÙNG DÖÏ LUAÄT BAÛO VEÄ THAI NHI ÑAÕ CHAØO
ÑÔØI CUÛA THÖÔÏNG VIEÄN
Toái thöù Hai ngaøy 25 thaùng 2 vöøa qua, caùc thöôïng
nghò só phoø sinh taïi Thöôïng Vieän Hoa Kyø ñaõ thaát baïi
trong vieäc thuyeát phuïc caùc ñoàng vieän thoâng qua Döï
Luaät Baûo Veä Thai Nhi Soáng Soùt Sau Caùc Phaãu Thuaät
Phaù Thai (“Born-Alive Abortion Survivors Protection
Act”).
Thöôïng nghò só Ben Sasse thuoäc Ñaûng Coäng Hoøa ôû
tieåu bang Nebraska laø taùc giaû cuûa döï luaät naøy. OÂng ñeà
nghò vieäc caám caùc baùc só gieát cheát caùc thai nhi soáng
soùt sau caùc phaãu thuaät phaù thai, vaø phaûi baûo ñaûm raèng
nhöõng haøi nhi naøy phaûi ñöôïc chaêm soùc nhö caùc haøi nhi
ñöôïc sinh ra bình thöôøng khaùc coù cuøng tuoåi thai. 53
thöôïng nghò só boû phieáu thuaän, 44 boû phieáu choáng, vaø
3 ngöôøi khoâng boû phieáu. Taïi Thöôïng vieän, moät döï luaät
caàn phaûi ñaït ñöôïc tuùc soá 60 phieáu ñeå ñöôïc thoâng qua.
Hieän nay, Thöôïng vieän Hoa Kyø goàm 100 nghò só, 53
thuoäc ñaûng Coäng Hoaø, 45 thuoäc ñaûng Daân Chuû vaø 2
thöôïng nghò só ñoäc laäp.
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph F. Naumann cuûa
Toång Giaùo phaän Kansas City (tieåu bang Kansas) vaø laø
Chuû tòch UÛy ban Caùc Hoaït Ñoäng Phoø Söï Soáng thuoäc
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Coâng Giaùo Hoa Kyø (USCCB) ñaõ
ñöa ra tuyeân boá sau ñaây:
“Khoâng coù döï luaät naøo deã cho Thöôïng vieän thoâng
qua hôn cho baèng döï luaät noùi raát roõ raèng vieäc gieát treû
sô sinh laø sai traùi vaø khoâng neân ñöôïc dung thöù. Moät
thöôïng nghò só thoâi, chöù ñöøng noùi chi ñeán 44 thöôïng
nghò só ñaõ boû phieáu choáng laïi döï luaät baûo veä thai nhi
soáng soùt sau caùc phaãu thuaät phaù thai, laø moät söï baát
coâng ñaùng cho ngöôøi daân Myõ caûm thaáy kinh hoaøng vaø
töùc giaän vaø buoäc chuùng ta phaûi coù nhöõng haønh ñoäng
chính trò quyeát lieät. Moät cuoäc boû phieáu choáng laïi döï
luaät naøy laø moät cuoäc boû phieáu ñeå nôùi roäng giaáy pheùp
gieát ngöôøi Roe v. Wade [töùc phaùn quyeát hôïp thöùc hoùa
phaù thai cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø vaøo naêm
1973], töø choã gieát cheát nhöõng ñöùa treû chöa sinh giôø
ñaây laán sang caû gieát cheát nhöõng ñöùa treû sô sinh. Ngöôøi
daân Myõ, ñaïi ña soá uûng hoä döï luaät naøy, phaûi ñoøi hoûi
coâng lyù cho nhöõng ñöùa treû voâ toäi.”
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture: Luke 6:39-45
e also told them a parable: “Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? 40 A disciple is
not above his teacher, but every one when he is fully taught will be like his teacher. 41 Why do you see the speck
H
that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? 42 Or how can you say to your brother,

`Brother, let me take out the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the log that is in your own eye?
You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your
brother’s eye. 43 For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit; 44 for each tree is known
by its own fruit. For figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. 45 The good man
out of the good treasure of his heart produces good, and the evil man out of his evil treasure produces evil; for out of
the abundance of the heart his mouth speaks.

Meditation: Are you clear-sighted, especially in your perception of
sin and the need for each of one of us to see ourselves correctly as God sees
us - with our faults,weaknesses, and strengths? Jesus’ two parables about
poor vision allude to the proverb: Without vision the people perish! (Proverbs
29:18) What can we learn from the illustration of a blind guide and a bad eye
(the log in the eye)? A bad eye left untreated and a blind guide can cause a lot
of trouble that will only end in misery and disaster for us! We can only help
and teach others what we have learned and received from wise teachers and
guides. And how can we help others overcome their faults if we are blinded
by our own faults and misperceptions? We are all in need of a physician who
can help us overcome the blind spots and failing of own sins, weaknesses,
and ignorance.
Overcoming blind spots in our own lives
The Gospel of Luke was written by a disciple who was trained as a
physician. Luke, with keen insight, portrays Jesus as the good physician
and shepherd of souls who seeks out those who desire healing, pardon, and
restoration of body, mind, and spirit. Jesus came to free us from the worst
oppression possible - slavery to sin, fear, and condemnation. Like a gentle and
skillful doctor, the Lord Jesus exposes the cancer of sin, evil, and oppression
in our lives so we can be set free and restored to wholeness. A key step to
healing and restoration requires that we first submit to the physician who
can heal us. The Lord Jesus is our great Physician because he heals the whole
person - soul and body, mind and heart - and restores us to abundant life both
now and for the age to come in his everlasting kingdom.
Thinking the best of others
The Lord Jesus wants to heal and restore us to wholeness, not only for
our own sake alone. He also wants us to be his instruments of healing, pardon,
and restoration for others as well. What can hinder us from helping others
draw near to Jesus the divine Physician? The Rabbis taught: “He who judges
his neighbor favorably will be judged favorably by God.” How easy it is to
misjudge others and how difficult it is to be impartial in giving good judgment.
Our judgment of others is usually “off the mark” because we can’t see inside
the other person, or we don’t have access to all the facts, or we are swayed by
instinct and unreasoning reactions to people. It is easier to find fault in others
than in oneself. A critical and judgmental spirit crushes rather than heals,
oppresses rather than restores, repels rather than attracts. “Thinking the
best of other people” is necessary if we wish to grow in love. And kindliness
in judgment is nothing less that a sacred duty.

What you give to others will return to you
Jesus states a heavenly principle we can stake our lives on: what you give
to others (and how you treat others) will return to you (Mark 4:24). The Lord
knows our faults and he sees all, even the imperfections and sins of the heart
which we cannot recognize in ourselves. Like a gentle father and a skillful
doctor he patiently draws us to his seat of mercy and removes the cancer of
sin which inhabits our hearts. Do you trust in God’s mercy and grace? Ask the
Lord to flood your heart with his loving-kindness and mercy that you may only
have room for charity, forbearance, and kindness towards your neighbor.
Producing good fruit versus bad fruit in our lives
Why does Jesus set figs and grapes over against thorns and brambles
(Luke 6:33-35)? The fig tree was the favorite of all trees for the people of
Palestine. It symbolized fertility, peace, and prosperity. Grapes, likewise,
produced wine, the symbol of joy. Thorns and brambles were only good for
burning as fuel for the fire. There’s a proverbial saying that you know a tree
by its fruit. Likewise a person will produce good or bad fruit depending on
what is sown in the heart. Charles Read said: “Sow an act and you reap a
habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap
a destiny.” Character, like fruit, doesn’t grow overnight. It takes a lifetime.
Jesus connects soundness with good fruit. Something is sound when it
is free from defect, decay, or disease and is healthy. Good fruit is the result
of sound living - living according to moral truth and upright character. The
prophet Isaiah warned against the dangers of falsehood: Woe to those who
call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness
(Isaiah 5:20). The fruits of falsehood produce an easy religion which takes
the iron out of religion, the cross out of Christianity, and any teaching which
eliminates the hard sayings of Jesus, and which push the judgments of God
into the background and makes us think lightly of sin.
How do we avoid falsehood and bad fruit in our lives? By being true - true
to God, his word, and the grace and help he gives us so we can turn away
from evil and wrongdoing. And that takes character! Those who are true to
God know that their strength lies not in themselves but in God who supplies
everything we need to live as his disciples. The Lord strengthens us with the
fruits and gifts of the Holy Spirit - with faith, hope and love, justice, prudence,
fortitude and temperance. And we grow in godly character through exercising
the gifts and strength which God supplies. Do you want to bear good fruit in
your daily life? Allow the Holy Spirit to train you in godliness and the wisdom
to distinguish good fruit from bad fruit (1 Timothy 4:7-8, Hebrews 5:14).
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