
      
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

Ngày Thường
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG ......................... 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .............. 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ ......... 6:30 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

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 139 
TTTAP.
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: 972-496-6988
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: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

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.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà 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

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

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

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

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

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

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

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

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

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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

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

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

CHúA NHẬT THỨ 18 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 31/7/2016

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



phí cuộc sống của họ trong 
việc tìm kiếm những cảm giác 
mạnh hoặc săn tìm cái cảm 
giác cho rằng mình đang rất 
là sống động bằng cách lần 
theo những nẻo đường đen 
tối và cuối cùng phải trả giá 
cho điều đó ... và phải trả giá 
đắt. Thật là buồn khi chứng 
kiến những người trẻ lãng phí 

những năm tháng đẹp nhất trong đời, lãng phí năng lượng 
của họ khi chạy theo những kẻ rao bán các ảo tưởng ngây 
thơ, là những người cướp đi từ các con những gì là tốt nhất… 
Vì vậy, cha hỏi các con: Các con đang tìm kiếm những xúc 
cảm trống rỗng trong cuộc sống mình, hay các con muốn 
cảm nhận được một sức mạnh có thể mang đến cho các con 
một cảm giác lâu dài của sự viên mãn trong cuộc sống? 
Các con đang tìm kiếm những xúc động trống rỗng, hoặc 
sức mạnh của ân sủng? Để tìm sự viên mãn, để đạt được 
sức mạnh mới, có một cách. Đó không phải là một thứ gì 
hay một vật gì, nhưng là một người, một người đang sống. 
Tên của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu có thể mang 
đến cho các con một niềm đam mê đích thực cho cuộc sống. 
Chúa Giêsu có thể truyền cảm hứng cho chúng ta không 
chấp nhận những gì là thua kém, nhưng những gì là tốt nhất. 
Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta, thúc đẩy chúng ta và 
giúp chúng ta tiếp tục cố gắng bất cứ khi nào chúng ta bị 
cám dỗ từ bỏ. Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta nhìn lên và mơ 
ước những điều tuyệt vời.”

Lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô cho giới trẻ 
cũng là cho mọi người Công giáo chúng ta. Vậy để giúp 
chúng ta đào sâu ý nghĩa và sống lời dạy của Thiên Chúa 
trong tuần này, chúng ta hãy thành thật trả lời những câu hỏi 
sau đây: Thiên Chúa ở vị trí nào trong bậc thang giá trị cuộc 
sống của tôi? Tôi có cái nhìn đúng đắn về những giá trị của 
cuộc đời không? Tôi có tìm kiếm giá trị thiêng liêng của đời 
sống không? Hay tôi bị những giá trị trần thế cuốn hút? Tôi 
có sống những giá trị của tình yêu, lòng bác ái, sự tha thứ và 
công bằng không? Hay tôi vẫn còn ngập chìm trong những 
giá trị của trần thế với những ích kỷ, thù hận, kiêu ngạo? Tôi 
có can đảm sống cách thanh thoát khỏi mọi nô lệ của tiền 
bạc, danh vọng cũng những lạc thú đời nay không?

“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đếm tháng ngày 
mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Thánh vịnh 
90:12)

Cách đây không lâu, một tờ 
nhật báo ở Luân Đôn treo 

giải thưởng cho định nghĩa nào 
hay nhất về tiền bạc. Câu trả 
lời trúng giải là: “Tiền bạc là 
công cụ có thể mua bạn mọi thứ 
ngoại trừ hạnh phúc, và trả lộ 
phí cho bạn đến mọi nơi ngoại 
trừ Thiên đàng.”

Đúng thế, trong cả 3 bài đọc 
của Chúa nhật 18 Thường niên năm C hôm nay, các riêng bài 
Phúc âm (Lc 12:13-21), chúng ta được mời gọi nhìn lại đâu 
là ưu tiên trong cuộc sống, đâu là hạnh phúc thật của cuộc 
đời, để rồi chúng ta phải chọn cho mình một con đường dẫn 
đến niềm vui và sự sống đích thực.

Trong dụ ngôn về người phú hộ, Chúa Giêsu nói về một 
kẻ chỉ nghĩ cuộc đời chẳng qua chỉ là sự tích lũy của cải. 
Ông ta đặt niềm tin nơi của cải để làm cho ông cảm thấy 
hạnh phúc và đầy đủ. Ông phú hộ chỉ thấy giá trị cuộc sống 
của ông nơi tiền bạc ông ta tích lũy. Và ông ta cũng mù 
quáng khi nghĩ rằng cuộc đời chỉ có vậy và vì thế khiến ông 
quên đi trách nhiệm đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa. 
Ông ta chỉ nghĩ về chính mình mà thôi! Của cải đã cô lập 
cuộc đời ông. Và như thế là ông đã sai lầm bởi vì khi chết, 
ông không thể mang của cải đó vào cõi đời sau.

Triết lý duy vật của ông phú hộ trong bài dụ ngôn vẫn 
đang phổ biến trong xã hội ngày nay, khi nó nhấn mạnh đến 
sự chiếm hữu, tiền của và danh vọng. Và như thế, cái nhìn 
duy vật về cuộc sống khiến cuộc đời chúng ta trở nên nghèo 
nàn hơn, không còn nghĩ đến những giá trị cao cả của tình 
yêu, của những mối tương quan, của việc giúp đỡ và niềm hy 
vọng về một tương lai sau cái chết. 

Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng công ăn việc làm, danh vọng, 
tiền bạc quan trọng đối với chúng ta hơn cả Thiên Chúa, 
Giáo hội, gia đình và việc phục vụ tha nhân, cũng như cuộc 
sống đời sau, thì cuộc sống chúng ta đã đặt ưu tiên sai chỗ, 
và như thế chúng ta sẽ chỉ gánh lấy thất vọng và cái chết cả 
đời này lẫn đời sau.

Trong bài nói chuyện tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần 
thứ 31 trong Nghi thức tiếp đón ngài ở Công viên Blonia 
thuộc thành phố Cracôvia nước Ba Lan chiều thứ Năm ngày 
28/7/2016 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không khỏi 
bày tỏ sự quan tâm của ngài về tình trạng có những người 
trẻ đã đánh mất cuộc sống của mình khi chạy theo những ảo 
tưởng của thế gian. Ngài nói: 

“Cha lo lắng khi… chứng kiến những người trẻ lãng 
LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lc 12, 20
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 31/7: Tuaàn 18 Thöôøng Nieân, naêm C. 
- Thöù Hai 1/8: Leã Thaùnh Anphongsoâ Ligoâri, Giaùm 

muïc & Tieán só Hoäi thaùnh, Ñaáng Saùng laäp Doøng 
Chuùa Cöùu Theá, Boån maïng caùc Cha Giaûi toäi vaø 
nhöõng nhaø Thaàn hoïc Luaân lyù. Leã Nhôù.

- Thöù Ba 2/8: Leã Thaùnh Eusebioâ Vercelli, Giaùm muïc 
& Thaùnh Julian Eymard, Linh muïc.

- Thöù Tö 3/8: Tuaàn 18 Thöôøng Nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 4/8: Leã Thaùnh Gioan Vianeâ, 

Linh muïc. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 5/8: Leã Cung Hieán Ñeàn thôø Ñöùc 

Baø Caû ôû Roâma.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 6/8: Leã Chuùa Hieån Dung. Leã 

Kính.
- Chuùa Nhaät 7/8: Tuaàn 19 Thöôøng Nieân, naêm C.

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 
23/7/2016 cuûa ñoâi taân hoân:

Ñoã Duy Thöùc & Ñoã Kim Chi
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò 

soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

YÙ CAÀU NGUYEÄN 
CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA

THAÙNG 8/2016
* YÙ chung: Caàu cho caùc moân theå thao, laø cô hoäi 
gaëp gôõ thaân tình giöõa caùc daân toäc vaø mang laïi neàn 
hoaø bình cho theá giôùi. 
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho caùc Kitoâ höõu bieát soáng 
theo Tin Möøng, ñeå mang laïi chöùng taù veà nieàm tin, 

loøng ngay chính vaø tình yeâu thöông tha nhaân.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
Nhoùm Linh Thao Nguoàn Soáng (31/7)
Möøng leã Thaùnh Inhaxioâ Loâyoâla (ngaøy 31/7), Boån 
maïng cuûa Nhoùm Linh Thao Nguoàn Soáng, coäng 
ñoaøn daân Chuùa Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp xin 
Thieân Chuùa chuùc laønh vaø gìn giöõ taát caû moïi ngöôøi 
trong tình yeâu cuûa Ngaøi vaø xin Chuùa ban cho moãi 
thaønh vieân ngaøy moät thaêng tieán trong tinh thaàn tu 
ñöùc cuûa Thaùnh Nhaân. 

Ca ñoaøn Gioan Vianney (4/8)
Nhaân dòp möøng Leã Thaùnh Gioan Vianney boån 
maïng ca ñoaøn Gioan Vianney (haùt leã chieáu thöù 
Naêm haøng tuaàn), giaùo xöù chuùc caùc em luoân coù 
loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, sieâng naêng 
taäp haùt vaø tham döï Thaùnh Leã.  Xin Thaùnh Boån 
Maïng ban cho caùc em ñöôïc nhieàu ôn laønh hoàn 
xaùc.

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG 
(6/8)

 Vaøo Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (6/8), Giaùo xöù seõ coù 
Chaàu Thaùnh Theå taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh 
Leã 7 giôø saùng ñeán tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu 
chung töø 7 giôø 30 saùng ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 
30 chieàu ñeán 7 giôø toái. Caùc giôø khaùc thì chaàu 
rieâng caù nhaân trong thinh laëng.
Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân 
kính vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn 
söùc maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, 
coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

THOÂNG BAÙO CUÛA KHOÁI GIAÙO DUÏC
 Sun, Aug 14 (9am – Noon):  Last Day of Late 
Registration / Vaên phoøng KGD môû cöûa
 Sun, Aug 14:  Khoái Giaùo Duïc Beginning of 
School Year Orientation – for all Giaùo Lyù-Vieät 
Ngöõ teachers & Huynh Tröôûng Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå (9am – Noon) 

Student Schedules posted /
 Nieâm yeát danh saùch taïi TTAP

   Sun, Aug 28:  First Day of GLVN/TNTT // Khaûi 
giaûng nieân khoùa 2016-2017
   Sun, Sep 04:  Labor Day Weekend (No GLVN/
TNTT)
   Sun, Sep 11 (9am - 10:15am  & 1:45pm – 3pm): 
All-School Parent Meeting / Hoïp Phuï Huynh 
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KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN KYØ 22 – 
MUØA THU 2016

Khoùa Döï Bò Hoân Nhaân Kyø 22 seõ khai giaûng vaøo 
chieàu Thöù Saùu, ngaøy 19 thaùng 8, 2016  luùc 7:00 
PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong/ Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät vaø keùo daøi trong 2 cuoái 
tuaàn lieân tieáp:
* Thöù Saùu 19 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 20 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
* Thöù Saùu 26 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 27 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc maéc 
xin goïi: 972-414-7073.

KHAI GIAÛNG LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG 
NGÖÔØI LÔÙN (RCIA)

NIEÂN KHOAÙ 2016-2017
Giaùo Xöù seõ khai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 
2016-2017 vaøo thöù Ba ngaøy 23 thaùng 08 naêm 
2016 luùc 7 giôø 30 toái taïi Trung Taâm Giaùo Duïc 
Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139.
Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø 
thöïc haønh ñôøi soáng ñaïo cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo 
moãi toái thöù Ba haøng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm 
vaø tham döï Thaùnh Leã moãi saùng Chuû Nhaät töø 
10:00am ñeán 11:00am. 
Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh 
Thaàn Hieän Xuoáng ngaøy 04 thaùng 06 naêm 2017.
Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn 
ñôn vaø noäp taïi vaên phoøng Gíaùo Xöù Meï Haèng Cöùu 
Giuùp.

GIAÙO PHAÄN DALLAS CÖÛ HAØNH LEÃ KYÛ 
NIEÄM THAØNH HOÂN 25 NAÊM, 50 NAÊM VAØ 

TREÂN 50 NAÊM
ANNUAL DIOCESAN SILVER & GOLD 

ANNIVERSARY MASS CELEBRATING 25, 
50 AND 50+ YEARS OF MARRIAGE

Ñöùc Cha Kevin Farrelll cuûa Giaùo phaän Dallas 
seõ chuû söï Thaùnh Leã Kyû nieäm thaønh hoân cho 
caùc ñoâi hoân phoái kyû nieäm 25 naêm (keát hoân naêm 
1991), 50 naêm (keát hoân naêm 1966) vaø treân 50 
naêm (keát hoân tröôùc naêm 1966) vaøo 2 giôø chieàu 
thöù Baûy ngaøy 27/8/2016 taïi Nhaø thôø Chính toøa 
Ñöùc Meï Guadalupe. Nhöõng ñoâi hoân phoái naøo 
muoán tham döï xin vui loøng ghi danh ñeå coù choã 
ngoài. Thaân nhaân caùc ñoâi hoân phoái seõ ngoài vaøo 
nhöõng gheá troáng. Sau Thaùnh leã seõ coù lieân hoan 
taïi Trung taâm Daøn nhaïc Giao höôûng Morton 
Myerson gaàn ñoù.

Muoán ghi danh, xin vaøo website www.
cathdal.org/Weddding_Anniversary _
August_2016 hoaëc goïi soá ñieän thoaïi (214) 379-
2874. Haïn choùt ghi danh laø 15/8/2016.

The Annual Diocesan Silver and Gold 
Anniversary Mass celebrating 25, 50 and 50+ 
Years of Marriage will be held on Saturday, 
August 27, 2016 at 2:00 p.m., at the Cathedral 
Shrine of the Virgin of Guadalupe. Couples 
celebrating their 25th anniversary (married in 
1991), 50th anniversary (married in 1966), or 
more than 50 years of marriage (married before 
1966) during 2016, are invited to participate. 
Please register if you plan to attend so that 
seating can be reserved.

Bishop Farrell presides at this beautiful Mass 
and offers a special blessing for all anniversary 
couples. Families are welcome to attend and will 
be seated in open seating. A festive reception 
will be held following the Mass at the Morton 
H. Myerson Symphony Center. Register at 
https://www.cathdal.org/Wedding_Anniversary_
August_2016 or call 214-379-2874 to register 
by phone. Deadline for registrations is Monday, 
August 15th.
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RAO HOÂN PHOÁI 
Laàn II
* Anh Traàn Nguyeãn Duy Anh, con oâng Traàn Anh 
Chöông vaø baø Nguyeãn Thò AÙnh, seõ keát hoân vôùi chò 
Phaïm Kim Anh, con oâng Phaïm Hoàng Haø vaø baø 
Vuõ Thò Kim Phöôïng, vaøo ngaøy thöù Baûy 17/9/2016.
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû gì xin baùo cho 
cha chaùnh xöù.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 24/7/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,959.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
     SDB 2753 $100.00 
     SDB 2755 $200.00 
Tieàn In Saùch: $150.00 
Tieàn Khaán: $1,611.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $510.00  
 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc  
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0412 Traàn Vaên Luyeán  $       2.00  
0436 Traàn Vaên Tích  $       5.00  
0588 Phan Vaên Phong  $       5.00  
0589 Nguyeãn Ñình Phuùc  $     20.00  
0703 Nguyeãn Vaên Rieàn  $     20.00  
0965 AÅn Danh  $   100.00  
1194 Dieäp Vaên Huøng  $     10.00  
1529 Phan Vaên Beàn  $   100.00  
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi  $     20.00  
1728 Caron Le Therese  $       5.00  
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc  $     20.00  
2156 Nguyeãn Thò Töôi  $     20.00  
2211 Ñoaøn Thaønh Nhaân  $     10.00  
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn  $       5.00  
2432 Laâm Vaên Thaéng  $     10.00  
2619 Phaïm Ñöùc Taân  $     20.00  

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 31/7/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  11  A/C Hoà Ñöùc Thaéng & Sen  310-561-2504 
 6023 Laurel Crest Lane, Sachse, TX 75048

Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ vôùi caùc baïn treû: 
“Noùi haønh noùi toûi laø moät hình thöùc khuûng boá”

(Vatican Radio) Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ, tieáp tuïc 
chuyeán coâng du ôû Ba Lan nhaân dòp Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Theá 
Giôùi, ñaõ traû lôøi caâu hoûi cuûa ba baïn treû vaøo toái thöù tö.

Coâ gaùi ñaàu tieân keå laïi, do tình côø coâ ñaõ nhôõ chuyeán taøu 
hoài ñaàu thaùng naøy vaø sau ñoù gaëp moät tai naïn khuûng khieáp. 
Coâ hoûi Ñöùc Thaùnh Cha laøm sao ñeå coâ coù theå ñaït trôû laïi taâm 
lyù bình thöôøng vaø vöôït qua noãi sôï haõi maø baây giôø coâ vaãn coøn 
caûm thaáy.

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ taâm tình raèng ñaây khoâng phaûi laø moät 
veát thöông theå lyù nhöng laø moät veát thöông saâu ñaäm cuûa taâm 
hoàn; noãi lo sôï. Ngaøi giaûi thích raèng cuoäc soáng ñaày nhöõng veát 
seïo vaø söï ñau khoå, nhöng nhöõng baïn thanh thieáu nieân coù theå 
hoïc hoûi caùch thöùc ñeå trôû neân khoân ngoan. Ngaøi baøy toû söï caàn 
thieát quan troïng trong vieäc hoïc vaø chaáp nhaän ñeå soáng vôùi caû 
hai kinh nghieäm ñau ñôùn vaø vui söôùng vôùi loøng duõng caûm vaø 
söï chòu ñöïng. Soáng vôùi nieàm vui giuùp ta höôùng veà phía tröôùc 
vaø gìn giöõ ta trong noãi sôï.

Coâ gaùi thöù hai trình baøy laø coâ ñaõ ñeán YÙ caùch ñaây saùu 
naêm vôùi moät söï hieåu bieát raát cô baûn veà YÙ ngöõ. Coâ trôû thaønh 
moät naïn nhaân cuûa söï doïa naït vaø cheøn eùp ñeán noåi coâ thöôøng 
nghó ñeán töï töû. Maëc duø coâ ñaõ choïn ñeå tha thöù, coâ giaûi thích vôùi 
Ñöùc Thaùnh Cha raèng coâ vaãn caûm thaáy oaùn giaän ñoái vôùi nhöõng 
ngöôøi laøm toån thöông mình. Coâ hoûi laøm theá naøo ñeå coâ coù theå 
tha thöù cho nhöõng ngöôøi ñoù thaät söï hoaøn toaøn vaø tieáp tuïc daán 
böôùc veà phía tröôùc vì coâ khoâng thích loøng thuø gheùt.

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ tröôùc tieân caûm ôn coâ ñaõ keå laïi 
caâu chuyeän thöông taâm cuûa mình. Ngaøi daãn ñöa coâ gaùi veà moät 
yù thöùc dieãn taû veà söï aùc ñoäc coù theå cuûa lôøi noùi; phao tin ñoàn laø 
moät hình thöùc cuûa söï khuûng boá, khuûng boá trong lôøi noùi, xuùc 
phaïm traùi tim taâm hoàn cuûa ngöôøi khaùc, keå caû phaåm giaù chuûng 
toäc trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi thieáu nöõ naøy. Chuùng ta caàn 
choïn söï im laëng, kieân nhaãn vaø quan troïng nhaát laø söï tha thöù, 
tuy nhieân nhöõng löïa choïn naøy laø khoâng deã daøng. Chuùng ta 
luoân caàu xin Chuùa giuùp ñôõ trong vieäc löïa choïn phöông thöùcñeå 
tha thöù vaø queân hoaøn toaøn, vaø caàu xin Ngaøi tha thöù cho nhöõng 
ngöôøi laøm toån thöông chuùng ta.

Caâu hoûi cuoái cuøng ñeán töø moät caäu beù, ñaõ coù maët ôû Nice 
trong cuoäc taán coâng vaøo ngaøy Leã Ñoäc Laäp Phaùp (Bastille 
Day) môùi vöøa roài. Anh hoûi Ñöùc Thaùnh Cha laøm theá naøo ñeå 
nhöõng ngöôøi treû coù theå tieáp tuïc laây lan hoøa bình trong moät theá 
giôùi ñaày thuø haän?

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ traû lôøi raèng hoøa bình xaây 
döïng nhöõng caây caàu noái vaø söï ganh gheùt xaây döïng nhöõng böùc 
töôøng chia reõ, vaø trong cuoäc soáng, chuùng ta coù söï löïa choïn 
hoaëc laø xaây döïng nhöõng caây caàu ñeå noái keát nhau hay xaây 
döïng caùc böùc töôøng ngaên reõ. Böùc töôøng chia reõ con ngöôøi, 
laøm söï gheùt boû gia taêng, trong khi ñoù caây caàu ñoaøn keát cho 
pheùp con ngöôøi keát noái vaø lieân laïc vôùi nhau. Chuùng ta coù khaû 
naêng xaây döïng moät caây caàu cuûa tình ngöôøi, moãi laàn chuùng 
ta naém tay moät ai ñoù. Ngay caû khi caây caàu bò suïp ñoå, chuùng 
ta vaãn phaûi kieân trì vaø tìm kieám nhöõng phöông thöùc khaùc ñeå 
kieán taïo chuùng trôû laïi.
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SAINT ALPHONSUS MARIA LIGUORI
(1696 – 1787)

Bishop, Doctor of the Church, and the founder 
of the Redemptorist Congregation, Saint Alphonsus 
Maria Liguori was born on September 27,1696, at 
Marianella, near Naples, Italy. Raised in a pious 
home, Alphonsus went on retreats with his father, 
Don Joseph, who was a naval officer and a captain 
of the Royal Galleys. Alphonsus was the oldest of 
seven children, raised by a devout mother of Spanish 
descent. 

Educated at the University of Naples, Alphonsus 
received his doctorate in both civil 
and canon law at the age of sixteen. 
By age nineteen he was practicing 
law, but he saw the transitory nature 
of the secular world, and after a brief 
time, retreated from the law courts 
and his fame. Visiting the local 
Hospital for Incurables on August 
28, 1723, he had a vision and was told 
to consecrate his life solely to God. 
In response, Alphonsus dedicated 
himself to the religious life, even 
while suffering persecution from 
his family. He finally agreed to 
become a priest but to live at home 
as a member of a group of secular 
missionaries. He was ordained on 
December 21, 1726, and he spent 
six years giving missions throughout Naples. 

In April 1729, Alphonsus went to live at the "Chinese 
College," founded in Naples by Father Matthew 
Ripa, the Apostle of China. There he met Bishop 
Thomas Falcoia, founder of the Congregation of Pious 
Workers. This lifelong friendship aided Alphonsus, as 
did his association with a mystic, Sister Mary Celeste. 
With their aid, Alphonsus founded the Congregation 
of the Most Holy Redeemer on November 9, 1732. 
The foundation faced immediate problems, and after 
just one year, Alphonsus found himself with only one 
lay brother, his other companions having left to form 
their own religious group. He started again, recruited 
new members, and in 1743 became the prior of two 
new congregations, one for men and one for women. 
Pope Benedict XIV gave his approval for the men's 

congregation in 1749 and for the women's in 1750.
Alphonsus was preaching missions in the rural 

areas and writing. He refused to become the bishop of 
Palermo but in 1762 had to accept the papal command 
to accept the see of St. Agatha of the Goths near 
Naples. Here he discovered more than thirty thousand 
uninstructed men and women and four hundred 
indifferent priests. For thirteen years Alphonsus 
fed the poor, instructed families, reorganized the 
seminary and religious houses, taught theology, and 

wrote. His austerities were rigorous, 
and he suffered daily the pain from 
rheumatism that was beginning to 
deform his body. He spent several 
years having to drink from tubes 
because his head was so bent 
forward. An attack of rheumatic 
fever, from May 1768 to June 1769, 
left him paralyzed. He was not 
allowed to resign his see, however, 
until 1775. 

In 1780, Alphonsus was tricked 
into signing a submission for royal 
approval of his congregation. This 
submission altered the original 
rule, and as a result Alphonsus 
was denied any authority among 
the Redemptorists. Deposed and 

excluded from his own congregation, Alphonsus 
suffered great anguish. But he overcame his 
depression, and he experienced visions, performed 
miracles, and gave prophecies. 

He died peacefully on August 1, 1787, at Nocera 
di Pagani, near Naples as the Angelus was ringing. 
He was beatified in 1816 and canonized in 1839. In 
1871, Alphonsus was declared a Doctor of the Church 
by Pope Pius IX. 

His writings on moral, theological, and ascetic 
matters had great impact and have survived through 
the years, especially his Moral Theology and his 
Glories of Mary. He was buried at the monastery 
of the Pagani near Naples. Shrines were built there 
and at St. Agatha of the Goths. He is the patron of 
confessors and moral theologians.
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Tuaàn 108
CAÙCTHÖ CUÛA THAÙNH GIOAN

THÖ 1 GIOAN
Laù thö khoâng cho bieát teân taùc giaû nhöng ngoân ngöõ söû 

duïng cuõng nhö nhöõng ñieåm nhaán thaàn hoïc raát gioáng vôùi Tin 
Möøng thöù tö. Coù leõ laù thö ñaõ ñöôïc bieân soaïn vaøo thôøi kyø 
muoän hôn so vôùi Tin Möøng thöù tö, khi caùc ñoái thuû cuûa Giaùo 
Hoäi khoâng chæ laø nhöõng ngöôøi beân ngoaøi maø laø nhöõng ngöôøi 
ôû trong Giaùo Hoäi. Caùc nhaø chuù giaûi cho raèng laù thö naøy ñöôïc 
vieát khoaûng naêm 100. Moät vaøi hoïc giaû nghó raèng taùc giaû laù 
thö naøy cuõng chính laø ngöôøi ñaõ vieát chöông 21 trong Tin 
Möøng thöù tö.

Lyù do laù thö ñöôïc bieân soaïn coù theå tìm thaáy ôû 2,19: 
“Chuùng xuaát thaân töø haøng nguõ cuûa chuùng ta, nhöng khoâng 
phaûi laø ngöôøi cuûa chuùng ta, vì neáu laø ngöôøi cuûa chuùng ta, 
chuùng ñaõ ôû laïi vôùi chuùng ta. Nhöng nhö theá môùi roõ: khoâng 
phaûi ai cuõng laø ngöôøi cuûa chuùng ta”. Caâu naøy cho thaáy söï 
chia reõ trong coäng ñoaøn vaø laø söï chia reõ traàm troïng ñeán ñoä 
taùc giaû noùi ñeán thöù toäi khoâng ñöa ñeán caùi cheát, vaø laïi coù “thöù 
toäi ñöa ñeán caùi cheát, toâi khoâng baûo phaûi caàu xin cho thöù toäi 
aáy” (5,16). Ñoù laø “nhöõng keû tìm caùch laøm cho anh em ñi 
laïc ñöôøng” (2,26), nhöõng tieân tri giaû (4,1), nhöõng keû khoâng 
mang nôi mình thaàn khí daãn ñeán söï thaät nhöng laø thöù “thaàn 
khí laøm cho sai laàm” (4,6).

Chuû ñeà chính cuûa laù thö laø baûn tính vaø coâng trình cuûa 
Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Taùc giaû nhaán maïnh Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng 
Kitoâ: “Ai laø keû doái traù neáu khoâng phaûi laø keû choái raèng Ñöùc 
Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ? Keû aáy laø teân Phaûn Kitoâ, laø keû choái Chuùa 
Cha vaø Chuùa Con” (2,22); “Phaøm ai tin raèng Ñöùc Gieâsu laø 
Ñaáng Kitoâ, keû aáy ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa sinh ra” (5,1). Ñaáng 
aáy ñaõ ñeán trong xaùc phaøm: “Caên cöù vaøo ñieàu naøy maø anh 
em nhaän ra thaàn khí cuûa Thieân Chuùa: thaàn khí naøo tuyeân 
xöng Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Ñaáng ñaõ ñeán vaø trôû neân xaùc phaøm, 
thì thaàn khí aáy bôûi Thieân Chuùa” (4,2). Ngöôøi laø Ñaáng Cöùu 
ñoä (3,16; 4,14), ñaõ daâng mình laøm cuûa leã ñeàn toäi chuùng ta: 
“Neáu chuùng ta ñi trong aùnh saùng, cuõng nhö Thieân Chuùa haèng 
ngöï trong aùnh saùng, thì chuùng ta ñöôïc hieäp thoâng vôùi nhau, 
vaø maùu Ñöùc Gieâsu, Con cuûa Ngaøi, thanh taåy chuùng ta saïch 
heát moïi toäi loãi” (1,7; 4,10). Ngöôøi laø Con Thieân Chuùa: “Heã 
ai tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu laø Con Thieân Chuùa, thì Thieân Chuùa 
ôû laïi trong ngöôøi aáy, vaø ngöôøi aáy ôû laïi trong Thieân Chuùa” 
(4,15; 5,5; 10,11-13). Ngöôøi laø Ñaáng ñaõ ñeán khoâng chæ trong 
nöôùc maø thoâi nhöng trong nöôùc vaø maùu (5,6).

Söï kieän taùc giaû nhaán maïnh chuû ñeà naøy cho pheùp chuùng 
ta suy ñoaùn raèng luùc aáy, trong coäng ñoaøn, coù nhöõng ngöôøi 
khoâng nhìn nhaän nhaân tính nôi Chuùa Gieâsu vaø coâng trình 
cöùu ñoä cuûa Ngöôøi. Ñoïc laïi lòch söû Giaùo Hoäi, khoâng laâu sau 
ñoù, Ceârintoâ chuû tröông Ñöùc Kitoâ sieâu nhieân ñaõ ngöï xuoáng 
con ngöôøi Gieâsu vaøo dòp chòu Pheùp Röûa, ñeå Gieâsu maïc khaûi 
Thieân Chuùa khi thi haønh söù vuï coâng khai, roài tröôùc khi ngaøi 
qua ñôøi thì Ñaáng Kitoâ sieâu nhieân rôøi khoûi con ngöôøi Gieâsu. 

Neáu nhöõng ñoái thuû cuûa thö 1 Gioan chöa ñi ñeán laäp tröôøng 
roõ raøng nhö Ceârintoâ thì hoï cuõng ñang treân ñöôøng ñi ñeán ñoù. 
Chính vì theá, thö 1 Gioan nhaán maïnh ñeán xaùc phaøm, söï cheát, 
coâng trình cöùu ñoä, leã daâng ñeàn toäi cho caû theá gian.

Veà ñôøi soáng luaân lyù, thö 1 Gioan trình baøy giaùo huaán 
ñôn giaûn, taäp trung vaøo hai töø: Tin vaø Yeâu. Taùc giaû nhaán 
maïnh raèng nhöõng gì caùc tín höõu tin laø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc 
rao giaûng töø ban ñaàu: “Öôùc chi ñieàu anh em ñaõ nghe töø luùc 
khôûi ñaàu ôû laïi trong anh em” (2,24; 3,11). Ñoàng thôøi chuùng 
ta chæ coù theå yeâu meán Thieân Chuùa neáu chuùng ta yeâu thöông 
nhau. Taát caû nhöõng giaùo huaán naøy ñöôïc toùm laïi trong moät 
caâu: “Ñaây laø ñieàu raên cuûa Ngöôøi: chuùng ta phaûi tin vaøo Danh 
Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Con cuûa Ngöôøi, vaø phaûi yeâu thöông nhau, 
theo ñieàu raên Ngöôøi ñaõ ban cho chuùng ta” (3,23).

NGUOÀN MAÏCH ÑÖÙC AÙI (4, 7-21)

Thieân Chuùa laø Tình Yeâu (4,8.16) vaø Ngaøi ñaõ yeâu thöông 
chuùng ta tröôùc (4, 10.16.19). ÔÛ 1,5, “Thieân Chuùa laø aùnh 
saùng”; ôû ñaây, “Thieân Chuùa laø Tình Yeâu”. Thieân Chuùa laø 
Tình Yeâu, khoâng phaûi caùch tröøu töôïng nhöng laø trong aùnh 
saùng, qua nhöõng hoaït ñoäng cuï theå cuûa Ngaøi. Ngaøi taïo döïng, 
cöùu ñoä, xeùt xöû, taát caû laø do tình yeâu vaø trong tình yeâu.

Tình yeâu cuûa Chuùa ñöôïc theå hieän qua vieäc ban taëng 
Ngöôøi Con laøm Ñaáng Cöùu ñoä: “Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa 
ñoái vôùi chuùng ta ñöôïc bieåu loä nhö theá naøy: Thieân Chuùa ñaõ sai 
Con Moät ñeán theá gian, ñeå nhôø Con Moät cuûa Ngaøi maø chuùng 
ta ñöôïc soáng” (4,9); “Phaàn chuùng toâi, chuùng toâi ñaõ chieâm 
ngöôõng vaø laøm chöùng raèng: Chuùa Cha ñaõ sai Con cuûa Ngöôøi 
ñeán laøm Ñaáng Cöùu ñoä theá gian” (4,14). Vì Thieân Chuùa ñaõ 
yeâu chuùng ta döôøng aáy, neân chuùng ta phaûi yeâu thöông nhau: 
“Neáu chuùng ta yeâu thöông nhau, thì Thieân Chuùa ôû laïi trong 
chuùng ta, vaø tình yeâu cuûa Ngöôøi nôi chuùng ta môùi neân hoaøn 
haûo” (4,12). Chæ khi chuùng ta yeâu thöông tha nhaân höõu hình, 
thì môùi coù theå yeâu Thieân Chuùa voâ hình: “Neáu ai noùi toâi yeâu 
meán Thieân Chuùa, maø laïi gheùt anh em mình, thì ngöôøi aáy laø 
keû noùi doái, vì ai khoâng yeâu thöông ngöôøi anh em hoï troâng 
thaáy, thì khoâng theå yeâu meán Ñaáng Thieân Chuùa maø hoï khoâng 
thaáy” (4,20).

Tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho chuùng ta vaø tình yeâu 
chuùng ta daønh cho Chuùa cuõng nhö cho nhau khieán ta böôùc 
ñi trong an vui, khoâng sôï haõi: “Tình yeâu khoâng bieát ñeán sôï 
haõi; tình yeâu hoaøn haûo loaïi tröø söï sôï haõi, vì sôï haõi gaén lieàn 
vôùi hình phaït, vaø sôï haõi thì khoâng ñaït tôùi tình yeâu hoaøn haûo” 
(4,18). Ngöôïc laïi, ngöôøi khoâng yeâu thöông thì chaúng bieát gì 
veà Thieân Chuùa: “Ai khoâng yeâu thöông thì khoâng bieát Thieân 
Chuùa, vì Thieân Chuùa laø Tình Yeâu” (4,8).
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One of the multitude said to him, “Teacher, bid my brother divide the inheritance with me.” 14 But he said to him, “Man, 
who made me a judge or divider over you?” 15 And he said to them, “Take heed, and beware of all covetousness; for 

a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.” 16 And he told them a parable, saying, “The land of a 
rich man brought forth plentifully; 17 and he thought to himself, `What shall I do, for I have nowhere to store my crops?’ 
18 And he said, `I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my 
goods. 19 And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be 
merry.’ 20 But God said to him, `Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose 
will they be?’ 21 So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”

Meditation: Have you ever tried to settle a money 
dispute or an inheritance issue? Inheritance 

disputes are rarely ever easy to resolve, especially 
when the relatives or close associates of the deceased 
benefactor cannot agree on who should get what and who 
should get the most. Why did Jesus refuse to settle an 
inheritance dispute between two brothers? He saw that 
the heart of the issue was not justice or fairness but rather 
greed and possessiveness.

Loving possessions rather than loving my neighbor
The ten commandments were summarized into two 

prohibitions - do not worship false idols and do not covet 
what belongs to another. It’s the flip side of the two 
great commandments - love God and love your neighbor. 
Jesus warned the man who wanted half of his brother’s 
inheritance to “beware of all covetousness.” To covet is 
to wish to get wrongfully what another possesses or to 
begrudge what God has given to another. Jesus restates 
the commandment “do not covet”, but he also states that 
a person’s life does not consist in the abundance of his or 
her possessions.

August of Hippo (354-430 AD) comments on Jesus’ 
words to the brother who wanted more:

Greed wants to divide, just as love desires to gather. 
What is the significance of ‘guard against all greed,’ unless 
it is ‘fill yourselves with love?’ We, possessing love for our 
portion, inconvenience the Lord because of our brother 
just as that man did against his brother, but we do not use 
the same plea. He said, ‘Master, tell my brother to divide 
the inheritance with me.’ We say, ‘Master, tell my brother 
that he may have my inheritance.’ (Sermon 265.9)

The fool who was possessed by his riches
Jesus reinforces his point with a parable about a 

foolish rich man (Luke 12:16-21). Why does Jesus call 
this wealthy landowner a fool? Jesus does not fault the 
rich man for his industriousness and skill in acquiring 
wealth, but rather for his egoism and selfishness - it’s 
mine, all mine, and no one else’s. This parable is similar 
to the parable of the rich man who refused to give any 
help to the beggar Lazarus (Luke 16:19-31). The rich fool 
had lost the capacity to be concerned for others. His life 
was consumed with his possessions and his only interests 
were in himself. His death was the final loss of his soul! 
What is Jesus’ lesson on using material possessions? It 
is in giving that we receive. Those who are rich towards 
God receive ample reward - not only in this life - but in 
eternity as well.

Where is your treasure?
In this little parable Jesus probes our heart - where 

is your treasure? Treasure has a special connection to 
the heart, the place of desire and longing, the place of 
will and focus. The thing we most set our heart on is our 
highest treasure. What do you treasure above all else?

“Lord Jesus, free my heart from all possessiveness and 
from coveting what belongs to another. May I desire you 
alone as the one true treasure worth possessing above all 
else. Help me to make good use of the material blessings 
you give me that I may use them generously for your glory 
and for the good of others.”

“Pray the Lord to send out laborers into his harvest”

Scripture:  Luke 11:1-13










