
ó câu chuyện về một người thanh niên đi dã ngoại ở một vùng 
đồng quê. Đến trưa, mặt trời chói chan làm anh cảm thấy khô 
cổ nên anh tìm đến nhà một nông dân để xin nước. Thấy một 

ông cụ đang canh tác trong mảnh đất trước nhà, miệng thì huýt sáo, 
anh thanh niên không chút ngần ngại đến xin nước uống. Sau khi 
uống xong, anh thắc mắc hỏi: “Cháu thấy bác làm lụng vất vả, vậy 
mà bác lúc nào cũng huýt sáo vui vẻ!” Cụ ông trả lời: “Anh có thấy 
người vợ của tôi đang ngồi trước 
hàng hiên không? Bà ta mù hơn 10 
năm nay rồi, vì thế, tôi vừa làm vừa 
huýt sáo để trấn an vợ tôi, cho bà 
biết là tôi lúc nào cũng ở bên bà!”  
Đây quả là một câu chuyện thật 
đẹp về tình yêu vợ chồng. Người 
chồng không những sáng con mắt 
thể lý nhưng còn sáng con mắt của 
lòng yêu thương và người vợ dẫu 
mù mắt thể lý nhưng vẫn sáng con 
mắt của niềm tin tưởng vào lòng 
chung thủy của người chồng.
Trong bài Phúc âm của Phụng vụ 
Thánh lễ Chúa nhật thứ 30 hôm 
nay (Mc 10:46-52), Thánh sử 
Mátcô cho chúng ta thấy Chúa 
Giêsu và các môn đệ đến thành 
Giêricô, chỉ còn cách Giêrusalem 
độ 15 dặm, nơi mà ít ngày nữa Ngài sẽ chịu bắt bớ và giết chết. Chính 
tại Giêrcô, Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ăn xin Batimê khỏi bị 
mù mắt và theo trình thuật của Thánh sử Mátcô thì đây là phép lạ cuối 
cùng Chúa thực hiện trước khi bước vào cuộc khổ nạn. 

Điều đáng nói ở đây, mặc dầu anh mù ăn xin Batimê chưa hề gặp thấy 
Chúa Giêsu và chỉ nghe danh Ngài mà thôi, thế mà anh đã có thể 
tuyên xưng lòng tin khi gọi Chúa Giêsu là Con vua Đavít, một tước 
hiệu rõ ràng nói về Đấng Cứu Thế: “Lạy Ông Giêsu, Con vua Đavít, 
xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10:48). Trong Phúc âm theo Thánh 
Mátcô, ngoài việc Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô 
(Đấng Được Xức Dầu, Đấng Cứu Thế) ở Xêsarê Philipphê (Mc 8:29) 
và việc các thần ô uế nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa (Mc 5:6) thì 
anh Batimê là người duy nhất đã có thể nhận ra căn tính thật sự của 
Chúa Kitô và anh ta lại là một người mù. Vì thế, trong trường hợp của 
anh Batimê, mặc dầu mù lòa về đôi mắt thể lý nhưng anh không mù 
lòa về đức tin, đúng như nhận xét của Chúa Giêsu là “lòng tin của 
anh đã cứu anh” (Mc 10:51).

Một điều đáng nói nữa, đó là sau khi anh Batimê được chữa lành và 
mặc dầu Chúa Giêsu nói anh hãy đi đi, nhưng anh lại “đi theo Người 
trên con đường Người đi” (Mc 10:52). Điều cần lưu ý là không những 
anh ta “đi theo Người” nhưng mà còn “trên con đường Người đi”, làm 
cho chúng ta tưởng chừng như đoạn văn có phần thừa thãi! Nhưng 
không phải vậy đâu! Thánh sử Mátcô muốn nhấn mạnh rằng Batimê 
sẵn sàng đi theo con đường thương khó của Chúa Giêsu. Điều này thật 
khác xa với trường hợp của một thanh niên giàu có muốn đi theo Ngài 
nhưng không thể được bởi vì còn quá nhiều dính bén với những lợi lộc 
trần thế (Chúa nhật thứ 28) hoặc trường hợp của Giacôbê, Gioan và 
các tông đồ khác mong muốn có những vị trí cao trong vương quốc 
của Chúa Giêsu vì lầm tưởng rằng Ngài sẽ làm vua nước Do thái, cho 
nên mặc dầu đi theo Ngài nhưng không đi theo đúng “con đường của 
Ngài” là phải phục vụ tha nhân (Chúa nhật thứ 29). 

Qua tấm gương của anh ăn xin mùa lòa Batimê khẩn khoản nài xin 
Chúa Giêsu cho anh được sáng mắt, chúng ta phải thành thật xin 

Chúa soi sáng đôi mắt tâm hồn 
mình. Thực tế cho thấy, có thể 
chúng ta sáng mắt về thể lý nhưng 
chúng ta vẫn có thể mù lòa về mặt 
thiêng liêng. Đó là khi chúng ta 
không nhìn ra những sự ích kỷ, 
tham lam, kiêu ngạo, hận thù, ganh 
ghét trong lòng chúng ta được thể 
hiện rất rõ nơi thái độ và cách đối 
xử tồi tệ của chúng ta đối với những 
người chung quanh từ người trong 
gia đình, đến người trong giáo xứ 
và ngoài xã hội. Đó cũng là khi 
chúng ta không chịu nhận thấy 
những điều tốt lành mà cha mẹ, vợ 
chồng, con cái đã làm cho chúng ta 
trong khi chúng ta lại vênh váo 
sống trong bóng tối của sa đọa, dục 
vọng và nghiện ngập. Đó là khi 

chúng ta cố chấp, khăng khăng cho rằng Thiên Chúa và Giáo hội 
không được quyền dạy bảo chúng ta về việc phải sống yêu thương, 
công bằng, và bác ái, để rồi chúng ta có thể muốn làm gì tùy ý từ việc 
sống bất công đối với người khác cho đến việc ủng hộ phá thai, trợ 
tử, kết hợp đồng tính.

Chúa nhật hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo. Đây là cơ hội 
để chúng ta nhìn lại ơn gọi làm người Kitô hữu của chúng ta trong sứ 
mạng phải loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho tha nhân. 
Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã gặp được Chúa Giêsu và đức tin đã 
cho con mắt tâm hồn mình nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế của bản 
thân và của cả nhân loại. Điều đó còn có nghĩa là, theo gương anh 
Batimê hân hoan “đi theo Ngài trên con đường Ngài đi”, chúng ta 
hãy trung tín vác thập giá hằng ngày theo Chúa và sống tinh thần 
phục vụ yêu thương của Chúa qua lời nói và việc làm cụ thể, để rồi 
mọi người có thể thấy được Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho trần 
gian và Ngài đến để xua tan bóng đêm tội lỗi và sự chết hầu đem lại 
sự sống và hạnh phúc đời đời cho nhân loại.

Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherofPerpetualHelpParish

Thứ Hai–Thứ Sáu: 9AM–12PM
Thứ Bảy & Chúa nhật: Đóng cửa

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN [B]
NGÀY 24/10/2021

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

Mother Of Perpetual Help Parish | Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 2121 Apollo Rd, Garland TX 75044
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VISIT DMHCG.ORG
FOR THE LATEST NEWS & UPDATES

 Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim (214) 606-1956

Hội Đồng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn (469) 879-9729

Hội Đồng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn Chính (214) 924-8359

KHỐI PHỤNG VỤ
Ông Nguyễn Hữu Đào (214) 625-2370

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Anh Nguyễn Thông (972) 977-5037

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Anh Nguyễn Anh Linh (214) 454-1753

Ban Giúp Lễ
Anh Nguyễn Tường Long (469) 835-7345

Ca Đoàn
Thánh Linh (214) 289-9581
Trinh Vương (469) 556-9479
Augustine (971) 227-6235
Fiat (214) 529-5698
Thiếu Nhi (214) 207-8548
Gioan Vianney (469) 583-2788

KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân & Đại diện Tòa Án 
Hôn Phối

Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình

Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

 KHỐI GIÁO DỤC
 Ban Giáo Lý

  Thầy Phạm Hồng Phúc     (971) 227-6235
Ban Việt Ngữ

Thầy Lê Thanh (469) 867-6025
Hội Phụ Huynh

Anh Đỗ Phong (214) 923-3794
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Anh Nguyễn Tường Long (469) 835-7345
Ban Giáo Lý Dự Tòng

Phó tế Đàm Hữu Thư (972) 523-0037

CÁC HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định (214) 514-8551
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Bà Vũ Thị Sen (310) 598-8302
Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh Phạm Đức Lâm (214) 549-0897
Đoàn Thanh Niên Phanxico Assisi
Anh Trịnh Nguyên Khanh (214) 250-8999

Mục Vụ Giới Trẻ
Anh Phạm David (469) 602-1288

Nhóm Nguồn Sống
Anh Nguyễn Trí (214) 406-3475

Ban Trật Tự
Anh Nguyễn Chánh Thi (469) 235-9064

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Đào Duy Lâm     (469) 396-2321

Nhóm Bảo Trì TT An Phong
Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236

Safety Environment Offi cer
Cô Trần T T Nga (972) 890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Cô Nguyễn Ngọc Hiếu (214) 235-3523

Nhóm Bác ái
Cô Trịnh Diễm Phước (972) 489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm (972) 234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến (972) 408-5996

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

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.

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  M Ụ C  V Ụ
 ✞ Lễ Chiều Thứ Bảy*  6:00 PM
 ✞ 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 Hằng Cứu Giúp  5:30 PM
Thánh Lễ  8:00 AM & 6:00 PM*

Thứ Năm tuần 1 & 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) 7:45 PM – 8:15 PM

Thứ Sáu trong tuần
Chầu Thánh Thể 6:30 PM – 7:00 PM

Thứ Sáu tuần 1 & 2 trong tháng
Chầu Lượt   7:30 AM – 6:30 PM

Lễ Trọng và Buộc: Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ   
  trong BTMV hằng tuần hoặc trên website.

Giải Tội 
• Thứ Hai, Thứ Ba: Không có giải tội
• Thứ Tư, Năm, Sáu: 6:30 PM – 7 PM; sáng Thứ Năm: 9 AM – 10 AM
• Thứ Bảy: 5:15 PM – 6 PM
Rửa Tội 
• Rửa tội trẻ em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng lúc 

3:30 PM tại nhà thờ.
• Trước khi rửa tội, cha mẹ phải nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng 

Giáo xứ trước thứ Tư tuần thứ 2.
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 VP Giáo Xứ hoặc (562) 682-8591

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ
Giáo Lý: Sáng: 9AM – 10:15AM; Chiều: 1:45PM – 3PM
Thánh Lễ: 12PM (ở Nhà Thờ)

Việt Ngữ: 10:30AM – 11:45AM
Thiếu Nhi Thánh Thể: Chầu Thánh Thể 1:15PM mỗi đầu tháng



Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

• Chúa Nhật 24/10. Chúa nhật 30 Thường niên năm B.  
Khánh nhật Truyền Giáo.

 ☛ Quyên tiền lần 2 giúp các xứ truyền giáo
• Thứ Hai 25/10 trong Tuần 30 Thường niên.
• Thứ Ba 26/10 trong Tuần 30 Thường niên.
• Thứ Tư 27/10 trong Tuần 30 Thường niên.
• Thứ Năm 28/10. Các Thánh Tông đồ Simôn và Giuse, Lễ Kính.
• Thứ Sáu 29/10 trong Tuần 30 Thường niên.
• Thứ Bảy 30/10. Biệt kính Đức Mẹ.
• Chúa Nhật 31/10. Chúa nhật 31 Thường niên năm B. 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
 (Thánh Anphongsô Ligôri soạn)

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình 
Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước 
Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể 
rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng 
liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón 
rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa 
đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

SPIRITUAL COMMUNION PRAYER 
(Composed by St. Alphonsus Liguori)

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. 
I love You above all things, and I desire to receive You into my 
soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You 
were already there and unite myself wholly to You. Never permit 
me to be separated from You. Amen.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
TỪ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thánh lễ Chúa nhật lúc 7:30AM và 10AM
Thánh lễ từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 7AM
Thánh lễ sáng thứ Bảy lúc 8AM

( phát trực tuyến & lưu lại trên website giáo xứ )

SUNDAY MASS LIVESTREAMING FROM DIOCESE OF DALLAS
Online and Broadcast Mass Schedule

Broadcast TV: KDFI 27 at 11AM & 12PM
facebook.com/dallascath  |  youtube.com/dallascath

All videos are available any time after their premiere at  
cathdal.org/videos

THÁNG 10: THÁNG MÂN CÔI
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi 
tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy 
nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm 
của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin 
với Đấng đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu 
nguyện kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng 
của kinh này.

Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong 
các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia 
đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo 
đức, hoặc khi nhiều người họp nhau 
nhằm mục đích tốt, thì được hưởng 
một ơn đại xá; còn đọc trong những 
hoàn cảnh khác, thì được hưởng một 
ơn tiểu xá (Thủ bản Ân xá, ấn bản 
1999, concessio 17).

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH GIÁO LÝ
 ☛ Họp Phụ Huynh Lớp Rước Lễ Lần Đầu (24/10)

Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu đến họp Chúa 
Nhật, ngày 24 tháng 10, từ 1 giờ 45 đến 3 giờ chiều, ở Nhà 
Giêrađô. Lớp RLLĐ là Lớp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J.

 ☛ Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức (31/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức đến họp Chúa Nhật, 
ngày 31 tháng 10, từ 1 giờ 45 đến 3 giờ chiều ở Nhà Giêrađô. Lớp 
Thêm Sức là Lớp GL_10A, GL_10B, GL_10C, và GL_10J.

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
xin chân thành phân ưu cùng quý tang quyến trước sự ra đi của

Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Nhành
(31/12/1931 – 11/10/2021)

Bà Lucia Nguyễn Thị Chuyện
(01/02/1957 – 12/10/2021)

Cụ Ông Giuse Trịnh Viết Tòng
(17/09/1935 – 17/10/2021)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin 
Thiên Chúa sớm đưa Linh hồn Anna, Lucia và Giuse về  

Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
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Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái 
chúc mừng nhân Lễ Hôn phối vào thứ Bảy 16/10/2021 của

Anh Trần Trung Hiếu & Chị Lưu Ngọc Anh
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình

anh chị được sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

http://dmhcg.org
http://facebook.com/dallascath
http://youtube.com/dallascath
https://cathdal.org/videos


CHƯƠNG TRÌNH 
LỄ CÁC THÁNH (1/11) & LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (2/11)
 ✜ Lễ Các Thánh Nam Nữ (thứ Hai 1/11): Lễ Trọng

Có 3 Thánh lễ: 6:45AM, 9:00AM, và 7:00PM 
 ✜ Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời (thứ Ba 2/11):

Có 3 Thánh lễ: 7AM và 7PM tại Nhà thờ; 12PM tại                                   
         Nhà Bình an (Columbarium).
Ghi chú: Cha Chính xứ cũng sẽ dâng Thánh lễ cầu hồn bằng 
tiếng Việt lúc 3 giờ chiều thứ Ba ngày 2/11 tại Nguyện đường 
Nghĩa trang Công giáo Sacred Heart (3900 Rowlett Road, 
Rowlett, TX 75088)

A DARK DAY IN AMERICA: YOUR ACTION NEEDED MORE THAN EVER!

Friday September 24th was a very dark day as the House of Representatives voted to 
pass the most radical abortion bill ever. The so-called Women’s Health Protection Act, 
H.R. 3755, would:

 ● Allow abortion on demand nationwide throughout EVERY STAGE of pregnancy
 ● BAN pro-life laws in every state and local government 
 ● Force Americans to support abortions with their tax dollars
 ● Likely eliminate conscience protections for doctors—among other extreme actions

Of those present, all but one House Democrat voted for the bill and all House Republicans voted against. The single House Democrat to 
vote against the bill was Rep. Henry Cuellar of Texas. You can see how your representative voted here.

In his statement responding to this vote, Archbishop Joseph Naumann, Chairman of the Committee on Pro-Life Activities, called this bill 
“the most extreme pro-abortion bill our nation has ever seen.”

Please contact your Representative today either to thank him/her for voting against H.R. 3755 or to express strong, but respectful, 
disagreement with their vote for the bill while urging him/her to reconsider support for this radical bill. 

In addition, it is likely that the Senate will also vote on this bill in the very near future. So, please also contact your two Senators to strongly 
urge their opposition to the Senate version of this bill (S. 1975) when it comes up for a vote. 

Please make your concern of this issue known to these legislators by going to https://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/88618/Respond. 
And please don’t forget to pray that our nation and its leaders will fully embrace the Culture of Life and the Civilization of Love.

SPES GREGIS HOLY TRINITY SEMINARY BENEFIT (Oct 29)
All are invited to virtually 
participate in the 18th Annual 
Spes Gregis Benefit, which will 
be livestreamed on the Holy 
Trinity Seminary Facebook 
page (facebook.com/htseminary) on Friday, October 29 at 7 PM.  
Go to www.holytrinityseminary.org for sponsorship opportunities, 
which include a limited number of in-person reservations. Then 
tune in on 10/29 to support these men who have answered the call 
to discern the priesthood in service to our Church.

MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI 2021
Trong Thánh lễ kính Thánh Gia Thất vào 6 giờ chiều thứ Bảy 
25/12/2021, Giáo xứ sẽ tổ chức Nghi thức Kỷ niệm Hôn phối cho 
các đôi vợ chồng mừng kỷ niệm thành hôn trong năm 2021 là 5 
năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 65 năm, 
70 năm, 75 năm. 

Các đôi vợ chồng nào muốn được trao Phép Lành Tòa Thánh kỷ 
niệm thành hôn trong dịp này, xin vui lòng đến Văn phòng Giáo 
xứ trong các giờ làm việc để điền vào Mẩu Ghi Danh (danh tính 
vợ chồng, ngày cưới, nơi cưới). Lệ phí Phép Lành Tòa Thánh và 
Khung hình cho một đôi vợ chồng là 75 Mỹ kim. Hạn chót ghi 
danh là ngày 14/11/2021.

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,  
nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

 –Dt 5, 1-6
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KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (24/10)
World Mission Sunday (Oct 24)
Chúa nhật 24/10 là Khánh nhật Truyền Giáo. Hằng năm, Khánh 
nhật Truyền giáo được cử hành vào Chúa nhật trước Chúa nhật 
cuối cùng của Tháng 10. Chúa nhật Truyền giáo là một ngày 
được dành riêng để người Công giáo khắp thế giới tái cam kết 
hoạt động cho việc truyền giáo của Hội thánh qua việc ăn chay, 
cầu nguyện và hy sinh đóng góp.

Today is World Mission Sunday. Annually, World Mission 
Sunday is celebrated on the next-to-last Sunday in October. 
World Mission Sunday is a day set aside for Catholics worldwide 
to recommit themselves to the Church’s missionary activity 
through fasting, prayer and sacrifice. 

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ EMMANUEL TĨNH TÂM MÙA THU 
(6/11)

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel của Giáo xứ có tổ chức 
Tĩnh Tâm cho các em thuộc mọi ngành vào thứ Bảy 6/11, 9AM 
– 12PM. Xin phụ huynh ghi danh cho con em sau Thánh lễ 12PM 
vào các Chúa nhật 24/10 và 31/10.

https://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/88618/Respond
http://facebook.com/htseminary
http://www.holytrinityseminary.org


Báo được chuyển đến tận nhà quí vị hằng tháng
Tòa báo sẽ tặng một tờ lịch Công giáo mỗi năm

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU ĐẶT BÁO, XIN LIÊN LẠC 

Lm. Gioakim-Piô Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R. 
    (562) 424-2041          (832) 867-5741

baoducme@gmail.com

“Hãy mua báo Mẹ để cộng tác với chúng tôi đem Tin Mừng Chúa 
Cứu Thế đến cho mọi người.”

Độc giả thường: $40/năm          Độc giả ân nhân: $50/năm

Một tờ báo mỗi gia đình Công giáo 
Việt Nam nên có trong nhà mình!

Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu 
được tốt hơn, xin những người ai chưa ghi danh trong Giáo xứ, vui 
lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn 
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những 
ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha mẹ, 
cũng đến văn phòng để làm một danh sách với số danh bộ riêng.

THÁNG 10: THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
October: Respect Life Month
Hằng năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặt Chúa nhật đầu tiên 
của Tháng 10 (năm nay là ngày 3/10) là Chúa Nhật Tôn Trọng 
Sự Sống và cả tháng 10 là Tháng Tôn Trọng Sự Sống. Đây là 

một cơ hội để cổ võ 
việc bảo vệ phẩm 
giá và sự sống con 
người trong mọi 
giai đoạn, từ lúc 
tượng thai trong 
lòng mẹ đến lúc 
chết tự nhiên. Như 
một phần trong 
Năm Thánh Giuse 
do Đức Thánh Cha 
Phanxicô công bố, 

việc cử hành Tháng Tôn Trọng Sự Sống năm nay làm nổi bật 
tấm gương của vị thánh cả. Như Thánh Giuse, chúng ta cũng 
được mời gọi để chăm sóc những ai Thiên Chúa đã trao phó cho 
chúng ta – cách riêng, những người mẹ và trẻ em dễ bị tổn 
thương. Chúng ta có thể đi theo bước chân của Thánh Giuse 
như là vị bảo vệ bằng cách chống lại việc phá thai được tài trợ 
bởi tiền người dân đóng thuế, nhắm đến tính mạng của hàng 
triệu trẻ em nghèo và các bà mẹ tại Hoa Kỳ. Ủy ban Các Hoạt 
động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có cung 
cấp những tài liệu để giúp người Công giáo hiểu biết và trân quý 
món quà sự sống con người, cũng như trợ giúp xây dựng một 
nền văn hóa biết ôm ấp và bảo vệ sự sống. Xin vào website 
www.respectlife.org/respect-life-month.

Every year, the USCCB (U.S. Conference of Catholic Bishops) 
designates the first Sunday in October as Respect Life Sunday, 
and October itself as Respect Life Month. It is an opportunity to 
promote and protect the dignity of all human life in all stages 
from conception until natural death. As part of the Year of St. 
Joseph declared by Pope Francis, this year’s celebration of 
Respect Life Month highlights the example of that great saint. 
Like St. Joseph, we are also called to care for those God has 
entrusted to us–especially vulnerable mothers and children. We 
can follow in the footsteps of St. Joseph as protector by 
advocating against taxpayer-funded abortion, which targets 
the lives of millions of poor children and their mothers here in 
the United States. The USCCB Secretariat of Pro-Life Activities 
provides materials to help Catholics understand and value the 
gift of human life and help build a culture that cherishes and 
protects it. Please go to www.respectlife.org/respect-life-month.

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2022-2024
Hội Đồng Mục Vụ hiện nay với nhiệm kỳ 3 năm (2018-2020) và 
được lưu nhiệm thêm năm 2021 vì lý do đại dịch, sắp mãn nhiệm, 
xin Quý Đoàn Thể và Ông Bà cùng Anh Chị Em cầu nguyện và sốt 
sắng tham gia việc bầu ra một Hội Đồng Mục Vụ mới để tư vấn 
cho Cha Chính Xứ trong nhiệm kỳ tới 2022-2024.

Theo qui định của Giáo phận và Giáo xứ, ứng viên cho Hội Đồng 
Mục Vụ phải là thành viên có ghi danh trong Giáo xứ ít là 1 năm, 
tuổi từ 21 đến 65, hoạt động tích cực trong các sinh hoạt mục vụ 
của Giáo xứ, có đời sống cầu nguyện, tinh thần đối thoại, và không 
có ngăn trở gì liên quan đến việc thực hành đức tin. 

Chương trình bầu cử như sau:

1. Chúa nhật 17/10: Cha Chính xứ gửi thư cho các Hội đoàn, Ban 
ngành và Giáo khu để xem xét chọn người. Mỗi hội đoàn và ban 
ngành đề cử 2 người; các giáo khu đề cử 1 người. 

2. Chúa nhật 31/10: Hạn chót để các hội đoàn và giáo khu đưa 
cho Ban Bẩu cử danh sách các ứng viên.

3. Chúa nhật 14/11: Cả Cộng đoàn bầu ra 20 ứng viên.

4. Chúa nhật 21/11: Tất cả các ứng viên có buổi tĩnh tâm lúc 2PM 
tại Nhà nguyện và bầu ra 9 người vào Hội đồng Mục vụ. Sau đó 9 
người này sẽ họp riêng để bầu ra Chủ tịch Hội đồng Mục Vụ.

Nếu có gì thắc mắc liên quan đến việc bầu cử, xin liên lạc với Cha 
Chánh xứ hoặc Ban Bầu cử gồm Ông Phạm Ngọc Lâm (Trưởng 
ban), Ông Đoàn Xuân Định (Phó ban) và Bà Vũ Thị Sen (Thư ký). 

CHÍCH NGỪA FLU MIỄN PHÍ
Nhà thuốc tây St. Paul gần bên Trụ sở Cộng đồng người Việt 
Dallas trên đường Belt Line có chich ngừa flu miễn phí cho bà 
con. Riêng những ai không có bảo hiểm có 300 mũi dành riêng. 
Thời gian chích ngừa từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 
trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (9AM–6PM) và thứ Bảy 
(9AM–2PM).

Địa chỉ: St. Paul Pharmacy (3307 Belt Line Rd., Garland, TX 
75044; điện thoại 469-304-0062)
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Vào ngày thứ Tư 20 tháng 10 vừa qua, Giáo xứ đã có buổi cầu nguyện trước Trung tâm Phá thai Southwestern ở đường Greenville, 
thành phố Dallas. Năm nay, do thời tiết thật đẹp và vì nhiều người đã được chích ngừa Covid-19 nên khá nhiều ông bà và anh chị em 
đến tham dự. Với sự điều hợp của Cô Chantal Nguyễn Thị Thảo, các cha, thầy và sơ dòng Đaminh cùng nhiều người thuộc các hội 
đoàn khác nhau đã thay phiên nhau từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối trong tâm tình sốt sắng dâng những tràng chuỗi Mân côi cùng những 
lời nguyện cầu để xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức Mẹ ban cho các thai nhi được sống an lành, cùng xin cho những người mẹ, 
người cha, các nhà chính trị và mọi người biết nhìn nhận sự sống là món quà cao quý Thiên Chúa trao ban để biết tôn trọng và ra sức 
bảo vệ, đặc biệt là các thai nhi vô tội và vô phương tự vệ.

LINH MỤC H’MONG ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
Ngày thứ Bảy 13/10/2021 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 
Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh 
lễ tại Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc để truyền chức cho linh mục 11 
phó tế, trong đó có linh mục đầu tiên người H’mong, đó là cha 
Giuse Má A Cả.

Tân linh mục phục vụ tại giáo xứ Đồng Hẻo, có 1.700 tín hữu 
Công giáo người H’mong, trong đó có 66 người được rửa tội trong 
năm nay.

Hồi tháng Hai năm ngoái (2020), sau khi chịu chức phó tế, thầy 
Giuse Má A Cả, nói rằng: “Ưu tiên của tôi là loan báo Tin mừng cho 
những dân làng bản địa, giáo dục con cái họ và giúp đỡ họ bảo tồn 
các quyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của họ”.

Cha Giuse Cả xuất thân từ giáo xứ Hầu Thào, thuộc tỉnh Lào Cai. 
Cha năm nay 38 tuổi, sinh năm 1983, trong một gia đình H’mong có 
11 người con. Thầy Cả gia nhập Đại chủng viện Thánh Giuse ở Hà 
Nội, năm 2011 và được cha Phêrô Phạm Thanh Bình ở Sa Pa đồng 
hành, nâng đỡ.

Vì đại dịch nên các tín hữu Công Giáo địa phương cũng như gia 
đình của các cha mới không được tham dự lễ truyền chức, hôm 
13/10 vừa qua.

Nữ tu Maria Cứ Thị Quỳnh Hoa, Hội dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh và 
là nữ tu đầu tiên người H’mong, nói rằng: “Chúng tôi rất vui mừng 
và hy vọng sau lễ truyền chức linh mục này, và chúng tôi cảm tạ 
Chúa vì đã ban cho chúng tôi linh mục người H’mong đầu tiên, từ 
khi Công giáo được tổ tiên chúng tôi truyền lại cách đây hơn một thế 
kỷ”. Chị cũng tin tưởng lễ truyền chức cho cha Cả sẽ giúp hỗ trợ 
việc truyền giáo cho những người dân tộc và khích lệ người trẻ bước 
theo ơn gọi linh mục và tu sĩ, để phục vụ các cộng đoàn của họ.

Nữ tu Quỳnh Hoa phục vụ tại giáo xứ Giàng La Pán, với đa số các 
tín hữu Công giáo là người H’mong, thuộc tỉnh Yên Bái. Sơ đã làm 
việc với một nhóm người dân tộc tại tỉnh Bắc Kạn trong những năm 
trước đây. Chị cho biết việc truyền giáo mang lại thành quả, khi các 
thành phần cộng đoàn cùng nhau làm việc, vì họ biết các phong tục 
và lối sống của họ. Nữ tu Quỳnh Hoa đã giúp ba thiếu nữ người dân 
tộc gia nhập ba dòng tu ở địa phương.

Giáo phận Hưng Hóa hiện có 20.000 tín hữu Công giáo người 
H’mong, trong đó có 16 chủng sinh và hơn 10 nam nữ tu sĩ. Đây là 
giáo phận có diện tích lớn nhất tại Việt Nam, với 261.000 tín hữu 
thuộc 136 giáo xứ và 700 giáo họ thuộc 9 tỉnh và một phần của Hà 
Nội. Giáo phận có 174 linh mục, kể cả các cha mới chịu chức.

(Eglises d’Asie 19-10-2021)

Một vài hình ảnh của Giáo xứ tham gia Ngày Cầu Nguyện Phò Sự Sống
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SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE APPLICATION
Catholic Charities Dallas (CCD), in partnership with CCUSA and 
Walmart Foundation, is offering SNAP (food stamp) application 
assistance to educate families about the Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) and reduce hunger. Contact CCD 
today to learn more: 972-587-8001 or SNAP@ccdallas.org.
Please click on this following link for more information
www.cathdal.org/CCD_SNAP_Flyer_English_and_Spanish.pdf

Giáo xứ đã bắt đầu nhận đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card) 
hoặc thẻ ATM (Debit Card) qua trang mạng của Giáo xứ. Với cách 
đóng góp này, Ông Bà và Anh Chị Em có thêm một cách thức nữa 
để đóng góp tiền rổ, tiền thâu đợt 2 cho Giáo Phận Dallas, và 
trong tương lai có các mục khác được dễ dàng cho mọi người và 
thuận tiện hơn cho những ai muốn đóng góp mà không thể gởi qua 
bưu điện hoặc mang bì thơ đến nhà thờ được vì Đại dịch 
COVID-19.
Để đóng góp online, xin vào trang mạng của Giáo xứ dmhcg.org, 
sau đó bấm vào mục “Donation – Đóng góp online”, kế tiếp đánh 
vào số tiền đóng góp (Donation Amount), và đánh vào Số Danh 
Bộ và Số Điện Thoại (Số Danh Bộ thì tốt hơn) để Hội đồng Tài 
chánh có thể cung cấp giấy xác nhận cho mọi người trong việc 
khai thuế sau này.

If you need help with SNAP (food 
stamp), applications, call 972-587-8001 
or email: SNAP@ccdallas.org
Catholic Charities Dallas serve over 4 
million people in 9 North Texas counties. 
CCD in partnership with CCUSA and 

Walmart Foundation is offering SNAP (food stamp) application 
assistance to educate families about the Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) program and reduce hunger.

The right call for all in need: 866.CCD.7500 or go to ccdallas.org, 
address: 1421 W. Mockingbird Lane Dallas, TX 75247.

CCD needs your help. Your gift can change lives. To make a 
donation, visit ccdallas.org/donate or text: HOPE to 501501. A 
one-time donation of $25 will appear on your mobile phone bill. 
Message & data rates may apply.

FOOD PANTRY
FOOD PANTRY is available to everyone who live in the Garland 
Zip Codes (75044 & 75042), All Richardson, and most of Dallas 
zip codes to get FREE FOOD 1 TIME PER WEEK.

Requirement: (a) 1 type of ID either Driver’s License or Passport 
AND (b) Any current bill with their address and name or 
Apartment contract.
Open: Monday – Thursday 8 AM–4 PM, Saturday 9 AM–2 PM
Address: Network-Community Ministries (741 S Sherman St., 
Richardson, TX 75081).     (972) 234-8880

THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 2019
Nhân Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay, Cơ quan Truyền 
thông Fides của Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo theo thông lệ 
đã đưa ra thống kê về tình hình Giáo hội trên thế giới vào năm 
2019 như sau:
* Số người Công giáo là 1.344.403.000 tức gia tăng 15.410.000 
tín hữu so với năm trước, chủ yếu từ Phi châu (+8.302.000) và 
Mỹ châu (+5.373.000), theo sau bởi Á châu (+1.909.000) và Đại 
dương châu (+118.000), với trường hợp ngoại lệ là Âu châu 
(-292.000).
* Số Giám mục là 5.364 vị (+12) trong khi số linh mục là 414.336 
(+271). Lục địa có số linh mục giảm sút là Âu châu (-2.608), Mỹ 
châu (-690), Đại dương châu (-69) trong khi đó số linh mục gia 
tăng tại Phi châu (+1.649) và Á châu (+1.989).
* Số đại chủng sinh cả giáo phận và các dòng tu dều giảm sút, còn 
114.058 người với con số gia tăng chỉ ở Phi châu mà thôi (+509). 
Số tiểu chủng sinh (chủng sinh Trung học) của giáo phận lẫn 
dòng du đều sút giảm 4 năm liên tiếp, chỉ còn 96.990 người.
* Số nữ tu giảm còn 630.099 (-11.562). Số nữ tu gia tăng chủ yếu 
đến từ Á châu và Phi châu, nhưng giảm mạnh ở Âu châu (-7.400) 
và Mỹ châu (-5.315)
* Trong lãnh vực giáo dục, Giáo hội điều hành 72.667 nhà trẻ với 
7.532.992 em; 98.925 trường tiểu học với 35.188.771 học sinh; 
49.552 trường trung học đệ nhất cấp với 19.370.763 học sinh, 
Ngoài ra, Giáo hội cũng coi sóc 2.395.540 học sinh trung học đệ 
nhị cấp và 3.833.012 sinh viên đại học.
* Trong lãnh vực bác ái, Giáo hội điều hành 5.245 bệnh viện, đa 
số ở Phi châu (1.418) và Mỹ châu (1.362); 14.963 bệnh xá, chủ 
yếu ở Phi châu và Mỹ châu; 352 trại chăm sóc bệnh nhân phong 
cùi, chủ yếu ở Á châu và Phi châu; 15.429 nhà hưu dưỡng; 9.374 
viện mồ côi; 12.308 rurng tâm tư vấn về hôn nhân.

 Hồng Thủy (Đài Vatican News)

Báo Cáo Tài Chánh (Chúa Nhật 17/10/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ (Mass Collection) $16,600.00 

Online Donation - Parish  $3,106.00 

Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (Parish Registration)

Nguyễn Minh $200.00

Vũ H. Công $500.00

Hội Quán (Cafeteria Sales Revenue)  $8,206.00 

Quảng Cáo (Advertising Fees) $2,947.76

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

0332 Vũ Linh  $700.00 

0730 Lưu H. Phương Thảo  $200.00 

0832 Vũ Thoa  $200.00 

1027 Nguyễn Đình Lân  $100.00 

www.dmhcg.org | www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish | dmhcggarland@gmail.com
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atholics believe in the inalienable dignity of every human 
life, from the moment of conception until natural death. In 
the face of a culture opposed to such belief, we need to 

desire that those who disagree would see that life is a gift: that they 
would join us in seeing life as a blessing to be promoted, fostered, 
and chosen.

But how do you bring about such a complete change of view?  It 
would almost be like a blind man regaining his sight.

In Sunday’s Gospel Reading, Jesus gives Bartimaeus his sight when 
He says: “Go your way. Your faith has saved you.”  But notice what 
the next two phrases of the Gospel reveal. These next two phrases 
are linked. They are really two sides of the same coin. The evangelist 
Mark tells us first that “immediately, [Bartimaeus] received his 
sight”; and second, that Bartimaeus “followed [Jesus] on the way.”

Reflect on how the greatest gift—the strongest virtue—that Jesus 
offers us is the divine virtue of caritas (sometimes called “divine 
charity” or simply “love”). This greatest virtue is the glory of being 
human. God’s divine life is the end—the goal—of man. We pray this 
truth in the Rosary:  the Joyful, Luminous, and Sorrowful Mysteries 
all lead to the Glorious Mysteries as the chapters of a novel lead to 
its climax. Likewise, all the virtues of the Christian life lead to its 
goal:  the divine virtue of caritas; divine charity; divine love:  the life 
of the Trinity who is Father, Son and Holy Spirit.

We can only see how and why this is true if we see human life itself 
as gift. We only see this truth if we understand the reason for the 
blind man receiving his sight in today’s Gospel Reading. Jesus did 
not restore Bartimaeus’ sight just to ease his earthly life. Jesus 
worked this miracle also to help Bartimaeus along the path to 
Heaven.

SUNDAY REFLEC TION 
THE THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(Jer 31:7-9; Heb 5:1-6; Mk 10:46-52)

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Kể từ ngày mồng 01 tháng 02 năm 2019, 
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp phát sóng tại vùng 
Dallas-Fort Worth, trên làn sóng VIETRADIO 
KBXD 1480 AM, vào mỗi ngày trong tuần, từ 

2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón nghe. Ngoài ra, Quý vị 
có thể dùng smartphone vào Apps Store hoặc Play Store và 
đánh chữ mhcg sẽ tìm thấy free  app TRUYEN THONG 
MHCG by Extra Patriam. Sau khi download app này là có thể 
nghe, xem, và đọc được RADIO, TIVI, hay BÁO Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp vào bất cứ lúc nào hay nơi nào. Mọi ý kiến 
đóng góp và ủng hộ cho Chương trình Radio, xin quý thính 
giả liên lạc tại địa chỉ:

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
(562) 988-7997
radioducmehangcuugiup@gmail.com

Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm 
những vấn đề liên quan đến Hội thánh thuộc nhiều lãnh vực khác 
nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính 
dục, Xã hội (có cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương 
trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương trình 
được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh 
vào Chương trình này, chỉ cần điền access code của Giáo xứ là 
4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG with many 
helpful resources to nourish our Catholic faith. Simply enter the 
parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.

Jesus tells us that the blind man regains his sight because of his faith. 
But the blind man shows us his faith by what he does. When Jesus 
releases Bartimaeus by saying, “Go / your / way,” the man with 
vision follows Jesus on Jesus’ way. In other words, the person with 
vision makes the Way of Jesus his own way. There is no other way 
for us to walk if we want to be truly happy. Every other path results 
in a dead-end, or an endless circle going nowhere.

So how do we travel this Way of Jesus?  By a wheel. Picture a wheel 
and use this image to sum up how the Christian virtues work in 
concert within the healthy Christian soul.

The first virtue is humility, which is like the center of the wheel. 
Humility is the mother of the other virtues, which radiate out from 
humility.

Then the virtue of prudence is like the wheel’s axle. In other words, 
prudence is the “inner ear” of the soul, helping us to keep our 
balance and to steer our actions.

Most of the other virtues are like the wheel’s spokes. Consider 
courage. Courage flows from humility. By contrast, false courage 
seeks to dominate and make my ego ever larger. But in Christian 
humility, I do not worry about my ego. However, this courage still 
has to be steered and given balance by prudence. After all, even the 
martyr has to choose the best time to be courageous:  he doesn’t 
want to be foolhardy or give up his life for a cause that could be 
defended more simply.

But what is the goal of this courage?  If the spokes radiate out from 
humility and are steered by prudence, where do they radiate out 
towards?  The goal of every virtue is the divine virtue of caritas. This 
divine virtue is the wheel’s tire. It’s where—so to speak—the rubber 
hits the road, and God’s grace animates daily life.

So in humility, we give up our own self, so that we can be transformed 
into the likeness of Jesus. Jesus is the divine caritas who became 
flesh and dwelt among us, for us and our salvation. This is what 
Bartimaeus learns in Sunday’s Gospel.

This is what happens in the life of every blind person, as he gives up 
his own way through the world, and instead follows Jesus on the 
Way: the Way that leads to Calvary, and through Calvary into the 
eternal life of God.
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