
      
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:00 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 Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

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

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

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

CHúA NHẬT THỨ 30 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 23/10/2016

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



trở thành tâm điểm chú ý của người khác. 
Khi chúng ta huyênh hoang đặt mình lên 
trên hết, khi kiêu ngạo về những thành 
công và tỏ ra tốt đẹp hơn con người thực 
của chúng ta, đó là lúc chúng ta bắt chước 
người biệt phái. Chỉ khi nào chúng ta dẹp 
bỏ đi thói kiêu căng, hợm hĩnh, và thành 
thật thú nhận về tội lỗi và sự bất xứng 
của mình trước mặt Thiên Chúa, chúng 
ta mới nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn 
lệ thuộc vào Ngài và như thế dễ dàng dể 
lòng thương xót và tha thứ của Ngài bao 
phủ chúng ta. 

Chúa nhật 30 Thường niên hôm nay 
cũng là Khánh nhật Truyền giáo. Trong 
sứ điệp Chúa nhật Thế giới Truyền giáo 
lần thứ 80, Đức Thánh Cha Phanxicô 
nhắc nhở rằng chúng ta chỉ có thể giới 
thiệu Chúa Giêsu đến với người khác sau 
khi chúng ta đã đón nhận và cảm nghiệm 

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho. Ngài viết:
“Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót mà Hội 

Thánh đang cử hành chiếu rọi vào Ngày Thế giới Truyền 
giáo một ánh sáng đặc biệt: nó mời gọi chúng ta xem việc 
loan báo Tin Mừng cho muôn dân như là một công trình 
bao la, vĩ đại của lòng thương xót, cả thiêng liêng lẫn vật 
chất. Thật vậy, trong Ngày Thế giới Truyền giáo này, tất cả 
chúng ta được mời gọi ‘hãy đi ra’ trong tư cách là những 
môn đệ truyền giáo… để loan báo sứ điệp về sự âu yếm và 
lòng trắc ẩn của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân 
loại. Trên nền tảng mệnh lệnh truyền giáo, Hội Thánh chăm 
lo cho những người không biết đến Tin Mừng, vì Hội Thánh 
muốn mọi người được cứu rỗi và cảm nghiệm tình yêu của 
Chúa. Hội Thánh ‘có sứ mệnh loan báo lòng thương xót của 
Thiên Chúa, trái tim sống động của Tin Mừng’ (Tông sắc 
Misericordiae Vultus, 12) và công bố lòng thương xót mọi 
nơi trên thế giới, đến với hết mọi người nam cũng như nữ, già 
cũng như trẻ.”

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức Mẹ Mân 
Côi ban cho tất cả chúng ta lúc nào cũng có lòng ăn năn thống 
hối của người thu thuế “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con 
là kẻ tội lỗi” để chúng ta có thể đón nhận ơn tha thứ của Ngài 
và rồi sẽ không ngừng cố gắng hoán cải cũng như bước đi 
trong ánh sáng cứu độ của Ngài để đến với tha nhân trong 
lòng yêu mến.

Vào hạ tuần tháng 9 năm 2013, 
16 tạp chí lớn của Dòng Tên 
trên thế giới đồng loạt đăng 

một bài phỏng vấn dài của Đức 
Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo hoàng 
Dòng Tên đầu tiên trong Giáo hội. 
Trong cuộc phỏng vấn này, khi được 
Cha Chủ bút Tạp chí “La Civiltà 
Cattolica” Antonio Sparado cùng 
dòng hỏi: “Jorge Mario Bergoglio là 
ai?” (Jorge Mario Bergoglio là tên 
của Đức Thánh Cha), Đức Phanxicô 
trả lời rằng: “Tôi không biết mô tả 
thế nào là phù hợp nhất… Tôi là một 
tội nhân. Đây là định nghĩa chính 
xác nhất. Đây không phải là một lời 
nói hoa mỹ hay văn chương. Tôi là 
một tội nhân… Và tôi cảm thấy đúng 
hơn cả: Tôi là một người tội lỗi được 
Chúa nhìn đến…”

Câu trả lời thành thật của Đức Thánh Cha Phanxicô về 
chính mình “tôi là một người tội lỗi được Chúa nhìn đến” là 
sự khẳng định về thái độ đúng đắn cần phải có của một người 
Kitô hữu đứng trước một Thiên Chúa giàu lòng thương xót 
như được mô tả trong bài dụ ngôn của Phụng vụ Thánh lễ 
Chúa nhật thứ 30 Thường niên năm C hôm nay. 

Trong bài Tin Mừng (Lc 18:9-14), Chúa Giêsu trình bày 
một dụ ngôn về hai người cầu nguyện trong Đền thờ, một 
người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái khi 
cầu nguyện, tâm trí lúc nào cũng hướng đến bản thân qua 
việc nhớ lại những điều đã thực hiện như ăn chay và làm 
phúc. Tuy nhiên, lòng đạo đức của người biệt phái chỉ có 
mục đích chính là tạo cho ông ta có cảm giác an toàn về việc 
sống đạo, mà không dẫn đến việc sống tâm giao với Thiên 
Chúa. Tệ hơn thế nữa, người biệt phái lại mắc phải bệnh kiêu 
ngạo khi so sánh mình với người thu thuế là hạng người bị 
xã hội khinh miệt vì bị xem là tiếp tay cho nhà cầm quyền 
đế quốc Rôma. Trong khi đó, ý thức về những điều sai trái 
mình làm, người thu thuế đã thành tâm thú tội và xin Thiên 
Chúa thứ tha. Chính thái độ khiêm tốn cầu nguyện này đã 
chạm đến trái tim dịu hiền của Thiên Chúa và được Ngài 
chấp nhận.

Ý nghĩa của bài dụ ngôn này thật rõ ràng. Tuy vậy, trong 
cuộc sống thực tế, chúng ta có khuynh hướng bắt chước 
người biệt phái hơn là người thu thuế. Đó là khi chúng ta 
khát khao được nhiều người hoan nghênh, công nhận, được 

Câu ghi lòng trong tuần: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Tv 33, 7a

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät XXX Muøa Thöôøng Nieân - Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 23-10-2016   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 23/10: Tuaàn 30 Thöôøng Nieân, naêm C. 

Khaùnh Nhaät Truyeàn Giaùo.
- Thöù Hai 24/10: Leã Thaùnh Antoân Maria Clareùt, Giaùm 

muïc.
- Thöù Ba 25/10: Tuaàn 30 Thöôøng Nieân.
- Thöù Tö 26/10: Tuaàn 30 Thöôøng Nieân.
- Thöù Naêm 27/10 Tuaàn 30 Thöôøng Nieân.
- Thöù Saùu 28/10: Leã Thaùnh Simon & Giuña, Toâng ñoà. 

Leã Kính.
- Thöù Baûy 29/10: Bieät kính Ñöùc Meï.
 - Chuùa Nhaät 30/10: Tuaàn 31 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 22/10/2016 cuûa caùc ñoâi taân hoân:

Nguyeãn Nhaät Hoaøng & Nguyeãn Thò Thu Haø
vaø

Nguyeãn Thö Albert & Nguyeãn Thuùy Phöôïng
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

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 cuûa 

Chò Maria Leâ Ngoïc Thaïch
Sinh ngaøy 15/12/1956
Taï theá ngaøy 9/10/2016

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng ñoaøn 
nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn Maria veà 
Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho tang 

quyeán.

COMMUNITY SALE GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 
(28 & 29/10/ 2016)

Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc 
Community Sale haèng naêm ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vaøo 
hai ngaøy thöù Saùu (28/10) vaø thöù Baûy (29/10) töø 7 giôø 
saùng ñeán 7 giôø toái.

Ban Toå chöùc xin ñoùn nhaän taát caû nhöõng quaø bieáu coøn 
duøng ñöôïc töø moïi ngöôøi.

* Nhaän quaø töø ngaøy 17/10 ñeán 27/10, töø 10 giôø saùng 
ñeán 4 giôø chieàu taïi Nhaø Gieârañoâ.

* Chôû ñoà naëng chæ coù 1 ngaøy, Chuùa nhaät 23/10.

Ban Toå chöùc caàn nhieàu thieän nguyeän vieân giuùp ñôõ 
trong nhöõng ngaøy naøy. Xin lieân laïc (972) 489-1171.

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP GIAÙO LYÙ THEÂM SÖÙC
Xin Quyù Phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2017 ñeán 
hoïp vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 30 thaùng 10, 1 giôø 45 – 3 
giôø chieàu, ôû Hoäi tröôøng Thaùnh Anphong. Lôùp Theâm 
Söùc laø Lôùp GL_10A, GL_10B, vaø GL_10J.

MÖØNG KYÛ NIEÄM HOÂN PHOÁI 2016
Trong Thaùnh leã 6 giôø chieàu 31/12/2016, Giaùo xöù 
seõ toå chöùc Nghi thöùc Kyû nieäm Hoân phoái cho caùc 
ñoâi vôï choàng möøng kyû nieäm thaønh hoân trong naêm 
2016 laø 10 naêm, 25 naêm, 40 naêm, 50 naêm, 60 
naêm, 65 naêm vaø 70 naêm. Trong dòp naøy, Giaùo xöù 
seõ trao taëng Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho caùc ñoâi 
vôï choàng. Xin vui loøng ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù 
trong caùc giôø laøm vieäc ñeå ñieàn vaøo Maåu Ghi Danh 
(danh tính vôï choàng, ngaøy cöôùi, nôi cöôùi).

DALLAS VOCATION NEWS
ST. ANDREW DINNER (November 9, 2016)
St. Andrew Dinner will be held at Holy Trinity 
Seminary in Irving, TX. This evening is for young 
men between the grades 9th – 12th who would like 
to explore more about the priesthood.  The evening 
will begin at 6:30 p.m. with Mass followed by a 
short program, dinner and a tour of the seminary. If 
you know of a young man that is interested in more 
information please have them contact the Office of 
Vocations at 214-379-2860. 

COME & SEE WEEKEND (November 11-13, 2016)
This weekend is an event for 17+ year old men who 
wish to discern their vocation more seriously by 
experiencing the daily life of a seminarian. They will 
experience the seminary’s routine of prayer, classes, 
meals and brotherhood with other men seeking after 
the Lord’s will in their life.  Contact the Office of 

Vocations for more information 214-379-2860.
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NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG (24/10)
Höôûng öùng chöông trình 40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN 
CHO SÖÏ SOÁNG cuûa Giaùo phaän Dallas, kính môøi Quyù 
OÂng Baø vaø Anh Chò Em ñeán caàu nguyeän cho vieäc baûo 
veä söï soáng. Cuõng xin Quyù OÂng Baø & Anh Chò Em, 
caùch rieâng caùc Tröôûng Hoäi ñoaøn & Giaùo khu, giuùp 
thoâng baùo ñeán caùc hoäi vieân, gia ñình vaø baïn höõu ñeå 
cuøng ñeán caàu nguyeän cho söï soáng cuûa caùc thai nhi voâ 
toäi vaøo ngaøy giôø vaø ñòa ñieåm sau ñaây:

* Thôøi gian: Thöù Hai ngaøy 24/10/2016 töø 12 giôø tröa 
ñeán 6 giôø chieàu.

* Ñòa ñieåm: Tröôùc cöûa ABORTION CENTER cuûa 
PLANNED PARENTHOOD (7989 W. VIRGINIA DR, 
DALLAS, TX 75237)

40 Days for Life Dallas from September 28 through 
November 6 is a focused pro-life effort that consists 
of 40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, and 
community outreach.The prayer vigil will be7 days a 
week, 6:00 a.m. – 6:00 p.m., outside the new multi-
million dollar Planned Parenthood abortion facility 
at 7989 West Virginia Dr, Dallas 75237.  We are 
praying that, with Gods help, this effort will help 
bring an end to abortion not only in our city but also 
throughout America!  For more information, please 
visit prolifedallas.org/40days.  

Our Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will 
have a prayer vigil at this abortion center on Monday, 
October 24 from 12 pm – 6 pm. Parishioners are 
encouraged to be there to pray for the end of abortion.

COME & SEE UPCOMING 
DISCERNMENT EVENTS

WITH THE SISTERS OF THE HOLY FAMILY 
OF NAZARETH

COME & SEE DAY (November 5) 8:00 am - 6:00 pm 
Young ladies age 14-18 

DISCERNMENT WEEKEND (November 4-6) Women 
age 18+ 

GOOD SHEPHERD CONVENT 1814 Egyptian Way 
Grand Prairie, TX 75050

REGISTRATION: ONLINE nazarethretreats.org/sign-
up-for-vocation-events; PHONE Sr. Emmanuela (682) 

203-9675; EMAIL csfntexas@gmail.com

Rao Hoân Phoái
Laàn III
*   Anh Nguyeãn Baù Hoaøng con oâng Nguyeãn Baù 
Boä vaø baø Nguyeãn Traàn Laõng, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Hoàng Teâreâsa, con oâng Nguyeãn Vaên 
Thaûo vaø baø Traàn Thanh Thaûo, vaøo thöù Baûy ngaøy 
31/12/2016
Ai bieât nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû, xin baùo cho 

cha chaùnh xöù bieát.

TUAÀN CÖÛU NHAÄT DAÂNG KÍNH MEÏ MARIA CAÀU 
CHO CUOÄC BAÀU CÖÛ TOÅNG THOÁNG HOA KYØ
Hoäi Hieäp só Columbus toå chöùc tuaàn cöûu nhaät ngaøy 

daâng kính Ñöùc Maria Voâ nhieãm nguyeân toäi, boån maïng 
cuûa Hoa kyø, ñeå caàu nguyeän cho cuoäc baàu cöû toång 
thoáng saép tôùi. Tuaàn cöûu nhaät seõ baét ñaàu töø 30/10 cho 
ñeán ngaøy 7/11, ngaøy tröôùc ngaøy baàu cöû.

Vaøo naêm 1791, Ñöùc cha John Carroll, Giaùm muïc 
ñaàu tieân cuûa Hoa kyø, ñaõ phoù thaùc giaùo phaän cuûa ngaøi - 
luùc ñoù cuõng laø giaùo phaän duy nhaát, bao goàm toaøn laõnh 
thoå Hoa kyø - cho Ñöùc Maria. Naêm 1846, caùc Giaùm 
muïc Hoa kyø ñaõ tuyeân boá nhaän Ñöùc Maria Voâ nhieãm 
nguyeân toäi laø quan thaày cuûa Hoa kyø.

Tuaàn caàu nguyeän 9 ngaøy xuaát phaùt töø leã cung hieán 
ñeàn thaùnh quoác gia Ñöùc Meï Voâ nhieãm ôû Washington 
vaøo naêm 1959. Sau ñoù Ñöùc Hoàng y Patrick O'Boyle, 
khi aáy laø Toång Giaùm muïc Washington ñaõ pheâ chuaån.

Caùc giaùo xöù, caùc phaân boä cuûa hoäi Hieäp só 
Columbus, caùc gia ñình vaø caùc caù nhaân ñöôïc môøi tham 
gia laøm tuaàn cöûu nhaät naøy. OÂng Carl Anderson, chuû 
tòch ñieàu haønh cuûa Hoäi Hieäp só Columbus cho bieát: 
“Giaùo hoäi daïy raèng caùc tín höõu Coâng giaùo ñöôïc keâu 
goïi xaây döïng löông taâm cuûa mình döïa treân giaùo huaán 
cuûa Giaùo hoäi vaø boû phieáu theo löông taâm ñöôïc huaán 
luyeän toát ñoù. Ñeà caäp ñeán cuoäc baàu cöû taïi Hoa kyø, Ñöùc 
Giaùo hoaøng Phanxicoâ ñaõ noùi laø chuùng ta neân nghieân 
cöùu caùc chöông trình (cuûa caùc öùng cöû vieân) kyõ caøng, 
caàu nguyeän vaø choïn löïa theo löông taâm, vaø tuaàn cöûu 
nhaät naøy nhaém giuùp caùc tín höõu Coâng giaùo Hoa kyø 
thöïc haønh ñieàu naøy.” 
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 23/10/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 OÂ/B Traàn Minh Quang 214-914-2729 
2137 Swords Dr,Garland TX 75044 

Giaùo Khu 2 A/C Lyù vaø Hôïp 972-675-0092 
2921 High Plateau Dr., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 3 OÂ/B Phaïm Hoàng Thaùi 469-463-2678
1509 Jennifer Dr.,  Garland,  TX 75042 

Giaùo Khu 4 OÂ/B Nguyeãn Vieät Khanh 214-740-0530 
1002 Fairhaven Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 7 A/C Ñaøo Ngoïc Anh & Höông 214-548-3294 
1002 Everglades Dr., Allen, TX 75013 

Giaùo Khu 8 A/C Vinh Ñaøo 469-348-8289 
7605 Whitecedar Lane, Rowlett, TX 75089

Giaùo Khu 11 A/C Nguyeãn H. Vaân & Taâm  972-496-1792 
2607 Spring Dr., Sachse, TX 75048 

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 16/10/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,545.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: $360.00 
Tieàn Röûa Toäi: $100.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $300.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $30.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0233 Nguyeãn Quang Minh $100.00 
0353 Phaïm Vaên Quang $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0670 Nguyeãn Tieán Ñaït $500.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0987 Phan Quang Trinh $20.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $50.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1937 Nguyeãn Höng Victor $10.00 
1971 Nguyeãn Thò Ngoïc Haø $100.00 
2017 Traàn Quang Minh $10.00 
2101 Leâ Thò Hoaøng Mai $100.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2401 Nguyeãn T. Vivian $5.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $70.00 
2494 Thomas Hunt $50.00 
2524 Traàn Thò Tuù $5.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $20.00 
2600 Nguyeãn Ñöùc Tueä $20.00 
2619 Phaïm Ñöùc Taân $10.00 

AÅn Danh $100.0
Gia Ñình Nhaø Hieáu 
Chò Maria Leâ Ngoïc Thaïch $200.00 
Hoäi Quaùn $7,067.00

Quyõ Nhaø Bình An
Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0360 Phaïm Vieát Haûi $100.00 
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0568 Nguyeãn Thò Thuoäc $100.00

CAÙC GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM KEÂU GOÏI CÖÙU 
TRÔÏ ÑOÀNG BAØO LUÕ LUÏT MIEÀN TRUNG

Trong moät böùc thö ñeà ngaøy 18/10/2016 göûi cho 
Coäng ñoàng Daân Chuùa taïi Vieät Nam vaø haûi ngoaïi, 
Ñöùc Cha Giuse Nguyeãn Chí Linh cuûa Giaùo phaän 
Thanh Hoùa vaø laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc 
Vieät Nam, ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän 
vaø chung tay goùp söùc giuùp ñôõ caùc ñoàng baøo mieàn 
Trung gaëp caûnh luõ luït.
Ñöôïc bieát thieân tai ñaõ taøn phaù khoác lieät moät soá 
tænh mieàn Trung Vieät Nam, töø Ngheä An ñeán Thöøa 
Thieân (Hueá), naëng neà nhaát laø taïi hai tænh Haø Tónh 
vaø Quaûng Bình. Tính ñeán ngaøy 17/10/2016, caùc 
cô quan baùo chí taïi Vieät Nam cho bieát ñaõ coù 29 
ngöôøi maát tích, 121.000 ngoâi nhaø bò chìm ngaäp 
hoaëc cuoán troâi, raát nhieàu cô sôû haï taàng (beänh 
vieän, ñöôøng xaù, tröôøng hoïc, caàu coáng vaø ñeâ ñieàu) 
bò phaù huûy; nhieàu ngöôøi ñang soáng khoán khoå vì 
thieáu löông thöïc.
Theo thö keâu goïi cuûa Ñöùc Cha Chuû tòch 
HÑGMVN, nhöõng ñoùng goùp cöùu trôï coù theå göûi veà 
UÛy Ban Baùc AÙi Xaõ Hoäi Caritas Vieät Nam.
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TUYEÂN BOÁ CUÛA HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC COÂNG GIAÙO HOA KYØ VEÀ CHIEÁN DÒCH TRANH CÖÛ 
CUÛA BAØ HILARY CLINTON TAÁN COÂNG HOÄI THAÙNH

Môùi ñaây, tröôùc vieäc Wikileaks coâng boá haøng chuïc 
ngaøn caùc thö ñieän töû bò roø ræ cho thaáy aâm  möu choáng 
baùng caùc hoïc thuyeát xaõ hoäi Coâng Giaùo, khinh mieät caùc 
Giaùm Muïc Coâng Giaùo, vaø nguy hieåm hôn laø aâm möu cuûa 
ñaûng Daân Chuû Myõ muoán gieo nhöõng “maàm moáng noåi 
loaïn” trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø, Ñöùc Toång 
Giaùm Muïc Joseph Kurtz cuûa Toång giaùo phaän Louisville, 
laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoa Kyø ra 
tuyeân boá hoâm Chuùa nhaät 13/10/2016 nhö sau:

Taïi thôøi ñieåm quan troïng naøy trong lòch söû cuûa daân 
toäc, toâi khích leä taát caû chuùng ta daønh ra moät chuùt thôøi 
gian ñeå suy tö veà moät trong nhöõng nguyeân taéc saùng laäp ra 
neàn coäng hoøa cuûa chuùng ta – ñoù laø quyeàn töï do toân giaùo. 
Nguyeân taéc naøy baûo ñaûm nhöõng quyeàn cuûa coäng ñoàng 
ñöùc tin coù theå baûo veä söï toaøn veïn nieàm tin cuûa mình vaø 
ñöôïc töï quaûn moät caùch chính ñaùng. Coù nhöõng baùo caùo gaàn 
ñaây cho thaáy moät soá ngöôøi coù theå ñaõ tìm caùch can thieäp 
vaøo ñôøi soáng noäi boä cuûa Giaùo Hoäi vì nhöõng lôïi ích chính 
trò ngaén haïn cuûa hoï. Neáu ñuùng nhö theá, ñaây laø ñieàu ñang 
gaây khoù khaên cho cuoäc soáng cuûa caùc coäng ñoàng ñöùc tin 
vaø caû lôïi ích quoác gia cuûa chuùng ta.

Chuùa Kitoâ ñaõ ban cho chuùng ta moät aân suûng quyù 
giaù laø ñöùc tin vaø Giaùo Hoäi cuûa chuùng ta. Laø ngöôøi Coâng 
Giaùo, chuùng ta giöõ vöõng nieàm tin cuûa mình bôûi vì nieàm 
tin aáy ñeán vôùi chuùng ta töø Chuùa Gieâsu, chöù khoâng phaûi töø 
moät söï ñoàng thuaän giaû taïo döïa treân caùc chuaån möïc hieän 
taïi. Tin Möøng ñöôïc ban cho taát caû moïi daân toäc xuyeân 

suoát thôøi gian. Tin Möøng môøi goïi chuùng ta yeâu thöông 
ngöôøi laân caän vaø soáng hoøa bình vôùi nhau. Vì lyù do naøy, söï 
thaät cuûa Chuùa Kitoâ khoâng bao giôø laø loãi thôøi hoaëc khoâng 
theå tieáp caän ñöôïc. Tin Möøng phuïc vuï lôïi ích chung, chöù 
khoâng phaûi laø caùc chöông trình nghò söï chính trò.

Toâi khích leä anh chò em Coâng Giaùo chuùng ta, vaø taát 
caû moïi ngöôøi thieän chí, haõy trôû thaønh nhöõng ngöôøi gìn 
giöõ caùc quyeàn quyù giaù, maø chuùng ta ñöôïc thöøa keá trong 
tö caùch laø coâng daân cuûa ñaát nöôùc naøy. Chuùng toâi cuõng hy 
voïng caùc vieân chöùc coâng quyeàn bieát toân troïng quyeàn cuûa 
ngöôøi daân ñöôïc soáng ñöùc tin cuûa hoï maø khoâng caàn söï can 
thieäp naøo cuûa nhaø nöôùc. Khi coäng ñoàng ñöùc tin bò maát ñi 
quyeàn naøy, chính yù töôûng laø moät ngöôøi Myõ seõ bò ñaùnh 
maát.

Caùc chính trò gia, caùc nhaân vieân vaø tình nguyeän vieân 
cuûa hoï neân phaûn aûnh nguyeän voïng toát nhaát cuûa chuùng 
toâi trong tö caùch laø nhöõng coâng daân. Quaù nhieàu nhöõng 
dieãn vaên chính trò trong nhöõng ngaøy naøy ñaõ khinh mieät 
phuï nöõ vaø gaït ra ngoaøi leà xaõ hoäi nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin. 
Ñieàu naøy phaûi ñöôïc thay ñoåi. Theo ñuùng nhöõng hy voïng 
ñeïp nhaát cuûa nhöõng ngöôøi saùng laäp ra quoác gia chuùng ta, 
chuùng ta tin chaéc raèng chuùng ta coù theå vaø seõ laøm toát hôn 
vôùi tö caùch laø moät quoác gia.

+ Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Kurtz

Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoa Kyø

CAÙC ÑAËC SÖÙ CUÛA ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG SEÕ ÑOÙNG CÖÛA THAÙNH CUÛA CAÙC VÖÔNG CUNG 
THAÙNH ÑÖÔØNG ÔÛ ROÂMA

Gaàn ñeán ngaøy keát thuùc Naêm Thaùnh Loøng Thöông 
Xoùt, Toaø Thaùnh Vatican baét ñaàu chuaån bò nghi thöùc 
beá maïc Naêm Thaùnh vôùi vieäc ñoùng caùc Cöûa Thaùnh.
Hoâm thöù Baûy 15-10-2016 Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
ñaõ boå nhieäm ba vò ñaëc söù thay maët ngaøi chuû söï nghi 
thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa ba Ñaïi Vöông cung thaùnh 
ñöôøng ôû Roma vaøo ngaøy 13 thaùng Möôøi Moät 2016, 
ñoù la øcaùc vò Toång quaûn cuûa caùc Vöông cung thaùnh 
ñöôøng naøy.

Ñöùc hoàng y Agostino Vallini, Giaùm quaûn giaùo 
phaän Roma, seõ chuû söï nghi thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh 
cuûa Vöông cung thaùnh ñöôøng Thaùnh Gioan Lateranoâ. 

Ñöùc hoàng y Santos Abril y Castello chuû söï nghi thöùc 
ñoùng Cöûa Thaùnh cuûaVöông cung thaùnh ñöôøng Ñöùc 
Baø Caû vaø Ñöùc hoàng y James Michael Harvey chuû sö 
ïnghi thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa Vöông cung thaùnh 
ñöôøng Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh.

Moät tuaàn sau, vaøo luùc 10 giôø saùng Chuùa nhaät 
20 thaùng Möôøi Moät, Ñaïi leã Chuùa Kitoâ Vua vuõ truï, 
keát thuùc naêm phuïng vuï, Ñöùc Thaùnh Cha seõ chuû söï 
Thaùnh Leã beá maïc Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt vôùi 
vieäc ñoùng Cöûa Thaùnh cuûaVöông cung thaùnh ñöôøng 
Thaùnh Pheâroâ.
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ÑÖÙC THAÙNH CHA PHANXICOÂ NOÙI: “TÖÔNG QUAN VÔÙI THIEÂN CHUÙA ÑI NGANG QUA VIEÄC 
CHO KEÛ ÑOÙI AÊN VAØ CHO KEÛ KHAÙT UOÁNG”

Treân theá giôùi ngaøy naøy coù bieát bao nhieâu ngöôøi ñoùi 
khaùt, khoâng coù thöïc phaåm vaø nöôùc uoáng. Trôï giuùp hoï laø 
moät boån phaän luaân lyù, vì noù dieãn taû caùc quyeàn neàn taûng ñaïi 
ñoàng cuûa con ngöôøi. Töông quan cuûa chuùng ta voùi Thieân 
Chuùa ñi ngang qua vieäc cho keû ñoùi aên cho keû khaùt uoáng.

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ noùi nhö treân vôùi hôn 
60.000 tín höõu vaø du khaùch haønh höông naêm chaâu trong 
buoåi tieáp kieán saùng thöù Tö 19-10-2016.

Trong baøi huaán duï, ÑTC ñaõ baét ñaàu khai trieån caùc vieäc 
thöông xoùt ñoái vôùi thaân xaùc, tröôùc heát laø “cho keû ñoùi aên 
cho keû khaùt uoáng”. 

ÑTC noùi: “Moät trong caùc haäu quaû cuûa caùi goïi laø thoaûi 
maùi laø vieäc daãn ñöa con ngöôøi tôùi choã kheùp kín trong chính 
mình, thôø ô vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa tha nhaân. Ngöôøi ta laøm moïi 
caùch ñeå löøa doái chuùng baèng caùch giôùi thieäu caùc moâ thöùc 
soáng phuø du, bieán maát sau vaøi naêm, laøm nhö theå cuoäc soáng 
cuûa chuùng ta laø moät moát thôûi thöôïng caàn chaïy theo vaø thay 
ñoåi theo muøa. Khoâng phaûi theá. Caàn tieáp nhaän thöïc taïi nhö 
noù laø, vaø thöôøng khi noù khieán chuùng ta gaëp caùc tình traïng 
caàn caáp baùch trôï giuùp. Chính vì theá maø trong caùc coâng vieäc 
cuûa loøng thöông xoùt co ùnhaéc tôùi söï ñoùi khaùt: cho keû ñoùi aên, 
cho keû khaùt uoáng… Bieát bao laàn caùc phöông tieän truyeàn 
thoâng cho chuùng ta bieát tin töùc lieân quan tôùi caùc daân toäc 
khoå ñau vì thieáu thöïc phaåm vaø nöôùc uoáng, vôùi caùc haäu quaû 
nghieâm troïng, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc treû em.

“Tröôùc vaøi tin töùc vaø ñaëc bieät laø tröôùc vaøi hình aûnh, dö 
luaän coâng coäng caûm ñoäng vaø thænh thoaûng phaùt ñoäng caùc 

chieán dòch trôï giuùp ñeå kích thích tình lieân ñôùi. Caùc ñoùng 
goùp quaûng ñaïi vaø nhôø ñoù coù theå goùp phaàn thoa dòu phaàn 
naøo noãi khoå ñau cuûa bieát bao ngöôøi. Hình thöùc baùc aùi naøy 
quan troïng, nhöng noù khoâng lieân heä moät caùch tröïc tieáp. 
Traùi laïi, khi ra ngoaøi ñöôøng chuùng ta gaëp moät ngöôøi caàn 
söï trôï giuùp, hay khi coù moät ngöôøi ngheøo ñeán goõ cöûa nhaø 
chuùng ta, thì raát khaùc, bôûi vì toâi khoâng ñöùng tröôùc moät hình 
aûnh, maø chính toâi bò lieân luïy. Khoâng coøn coù khoaûng caùch 
naøo giöõa toâi vaø ngöôøi ñaøn oâng hay ngöôøi ñaøn baø ñoù nöõa, 
nhöng toâi caûm thaáy mình bò goïi hoûi. Söï ngheøo khoù tröøu 
töôïng khoâng ñoøi hoûi chuùng ta, nhöng khieán cho chuùng ta 
suy tö, laøm cho chuùng ta than van; nhöng khi baïn troâng thaáy 
söï ngheøo tuùng treân thòt xaùc moät ngöôøi nam, moät ngöôøi nöõ, 
moät treû em, ñieàu naøy ñoøi hoûi baïn! Vaø vì theá caùi thoùi quen 
maø chuùng ta coù laø chaïy troán tröôùc nguôøi ngheøo, khoâng tôùi 
gaàn hoï, hay toâ son ñaùnh phaán moät chuùt thöïc taïi cuûa caùc 
ngöôøi ngheøo vôùi caùc thoùi quen cuûa moát thôûi thöôïng bieán 
maát. Bôûi khi laøm nhö theá laø chuùng ta xa rôøi thöïc taïi ñoù. 
Traùi laïi, ôû ñaây khoâng coøn coù khoaûng caùch naøo nöõa giöõa 
toâi vaø ngöôøi ngheøo khi toâi gaëp hoï. Trong caùc tröôøng hôïp 
naøy, toâi phaûn öùng ra sao? Quay maët nhìn ñi nôi khaùc hay 
boû qua? Hay toâi döøng laïi noùi chuyeän vaø lo laéng cho tình 
traïng cuûa ngöôøi aáy?”

ÑTC noùi theâm trong baøi huaán duï: “Luoân luoân coù ai 
ñoù ñoùi khaùt vaø caàn ñeàn toâi. Toâi khoâng theå nhöôøng traùch 
nhieäm cho ai khaùc. Ngöôøi ngheøo naøy caàn ñeán toâi, caàn söï 
giuùp ñôõ cuûa toâi, caàn lôøi noùi cuûa toâi, caàn söï daán thaân cuûa toâi. 
Chuùng ta taát caû ñeàu bò lieân luïy trong ñieàu naøy.”

Toøa Thaùnh keâu goïi noã löïc môùi choáng laïi naïn buoân baùn vuõ khí vaø loaïi boû vuõ khí haït nhaân.

Nhaø ngoaïi giao haøng ñaàu cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp 
Quoác ñaõ keâu goïi nhöõng noã löïc môùi nhaèm choáng laïi naïn 
buoân baùn vuõ khí vaø loaïi boû vuõ khí haït nhaân.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bernardito Auza ñöa ra nhaän xeùt 
nhö treân hoâm 11 thaùng 10 trong moät cuoäc thaûo luaän baøn 
veà vieäc phoå bieán caùc loaïi vuõ khí.

“Trong khi ñaõ coù tieán boä trong vieäc haïn cheá buoân baùn vuõ 
khí, caùc loaïi mìn, vaø bom bi, vieäc tieáp tuïc buoân baùn caùc 
vuõ khí nhoû vaø gaây chaùy vaãn coøn ôû möùc ñaùng lo ngaïi”. 
Ngaøi nhaán maïnh raèng “Ngaøy caøng coù nhieàu caùc vuõ khí 
thoâng thöôøng nhöng maïnh meõ vaø tinh vi hôn. Ñieàu naøy laø 
moät ñe doïa nghieâm troïng cho toaøn boä coäng ñoàng. Nhieàu 
beänh vieän, tröôøng hoïc vaø caùc cô sôû haï taàng daân söï ñaõ 

bò phaù huûy vôùi caùc vuõ khí thoâng thöôøng. Do ñoù, giôø ñaây 
chuùng phaûi ñöôïc leân aùn cuøng vôùi caùc loaïi vuõ khí huûy dieät 
haøng loaït”.

Ngaøi noùi theâm:

Toøa Thaùnh tin raèng raên ñe haït nhaân vaø ñe doïa huûy dieät 
laãn nhau trong quan heä quoác teá khoâng theå laø cô sôû cho 
moät neàn ñaïo ñöùc cuûa tình huynh ñeä vaø chung soáng hoøa 
bình. Chuùng ta caàn phaûi hoaït ñoäng khaån tröông vaø khoâng 
ngöøng ñeå tìm ra con ñöôøng hôïp phaùp nhaèm loaïi boû taát caû 
caùc loaïi vuõ khí haït nhaân.
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He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others: 10 “Two 
men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. 11 The Pharisee stood and prayed 

thus with himself, `God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even  like this 
tax collector. 12 I fast twice a week, I give tithes of all that I get.’ 13 But the tax collector, standing far off, would not 
even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, `God, be merciful to me a sinner!’ 14 I tell you, this man 
went down to his house justified rather than the other; for every one who exalts himself will be humbled, but he who  
humbles himself will be exalted.”

Meditation: How can we know if our prayer is 
pleasing to God or not? The prophet Hosea, who spoke 
in God’s name, said: “I desire steadfast love and not 
sacrifice” (Hosea 6:6). The prayers and sacrifices we 
make to God mean nothing to him if they do not spring 
from a heart of love for God and for one’s neighbor. 
How can we expect God to hear 
our prayers if we do not approach 
him with humility and with a 
contrite heart that seeks mercy and 
forgiveness? We stand in constant 
need of God’s grace and help. 
That is why Scripture tells us that 
“God opposes the proud, but gives 
grace to the humble” (James 4:6; 
Proverbs 3:34).

God hears the prayer of the 
humble

Jesus reinforced this warning 
with a vivid story of two people at 
prayer. Why did the Lord accept 
one person’s prayer and reject the 
other’s prayer? Luke gives us a hint: 
despising one’s neighbor closes the 
door to God’s heart. Expressing 
disdain and contempt for others is 
more than being mean-minded. It 
springs from the assumption that 
one is qualified to sit in the seat 
of judgment and to publicly shame 
those who do not conform to our 
standards and religious practices. 
Jesus’ story caused offense to the 
religious-minded Pharisees who 
regarded “tax collectors” as unworthy of God’s grace and 
favor. How could Jesus put down a “religious person” 
and raise up a “public sinner”?

Jesus’ parable speaks about the nature of prayer and 
our relationship with God. It does this by contrasting two 
very different attitudes towards prayer. The Pharisee, 
who represented those who take pride in their religious 
practices, exalted himself at the expense of others. 
Absorbed with his own sense of self-satisfaction and self-

congratulation, his boastful prayer was centered on his 
good religious practices rather than on God’s goodness, 
grace, and pardon. Rather than humbling himself before 
God and asking for God’s mercy and help, this man 
praised himself while despising those he thought less 
worthy. The Pharisee tried to justify himself before God 
and before those he despised; but only God can justify us. 

The tax collector, who represented 
those despised by religious-minded 
people, humbled himself before 
God and begged for mercy. His 
prayer was heard by God because 
he had true sorrow for his sins. He 
sought God with humility rather 
than with pride.

The humble recognize their 
need for God’s mercy and help

This parable presents both an 
opportunity and a warning. Pride 
leads to self-deception and spiritual 
blindness. True humility helps us 
to see ourselves as we really are in 
God’s eyes and it inclines us to seek 
God’s help and mercy. God dwells 
with the humble of heart who 
recognize their own sinfulness and 
who acknowledge God’s mercy and 
saving grace. I dwell in the high and 
holy place, and also with him who 
is of a contrite and humble spirit 
(Isaiah 57:15). God cannot hear us 
if we boast in ourselves and despise 
others. Do you humbly seek God’s 
mercy and do you show mercy to 

others, especially those you find difficult to love and to 
forgive?

“Lord Jesus, may your love and truth transform my 
life - my inner thoughts, intentions, and attitudes, and 
my outward behavior, speech, and actions. Where I lack 
charity, kindness, and forbearance, help me to embrace 
your merciful love and to seek the good of my neighbor, 
even those who cause me ill-favor or offense. May I always 
love as you have loved and forgive others as you have 
forgiven.”

“God, be merciful to me a sinner!”
Scripture:  Luke 17:5-10












