
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

      
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong 
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi:  562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

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

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
A. Đào Ngọc Anh.... 214-548-3294

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

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

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288

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

Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064

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

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

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

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

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

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

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

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn: 469-579-9271 (Text Message Only)

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phó Xứ: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Vincent Đàm Hữu Thư

CHÚA NHẬT THứ 5 mùA CHAy - Ngày 7/4/2019



những người gài bẫy Ngài cũng 
như đối với người phụ nữ ngoại 
tình, cho thấy lý do Ngài đến 
trong trần gian, đó là: “Thiên 
Chúa sai Con của Người đến 
thế gian, không phải để lên án 
thế gian, nhưng là để thế gian, 
nhờ Con của Người mà được cứu 
độ” (Ga 3:17). Bằng câu nói với 
những người kinh sư và biệt phái: 
“Ai trong các ông sạch tội, thì 
cứ việc lấy đá ném trước đi” (Ga 
8:7) và cử chỉ cúi xuống viết trên 
đất chứ không nhìn vào họ, Chúa 
Giêsu cho những người này có 
cơ hội rút lui từng người một mà 
không sợ bị mất mặt. Cũng thế, 

Chúa Giêsu đã không lên án người phụ nữ ngoại tình nhưng chỉ 
khuyên nhủ: “Từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11). 

Chắc chắn Chúa Giêsu không xem nhẹ sự tội bởi vì tội lỗi là 
sự bác bỏ Thiên Chúa và lòng yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, 
Chúa biết rõ những yếu đuối của con người và Ngài sẵn sàng tha 
thứ cũng như mời gọi người tội lỗi hãy ăn năn sám hối để quay 
trở lại với Thiên Chúa.

Điều cũng cần lưu ý ở đây về việc Giáo hội phân biệt giữa tội 
trọng và tội nhẹ không có nghĩa là chúng ta cứ tha hồ phạm tội 
nhẹ, bởi vì cuối cùng ra, bất kỳ tội nào cũng là một hành vi ngoại 
tình do chúng ta không trung tín với Thiên Chúa trong giao ước 
yêu thương. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng kêu 
gọi nhắc nhở chúng ta hãy năng đến làm hòa với Thiên Chúa 
trong Bí tích Hòa Giải. Ngài nói: “Thiên Chúa không hề mệt mỏi 
khi tha thứ chúng ta… Chính chúng ta mệt mỏi không cầu xin 
lòng tha thứ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta không bao giờ mệt 
mỏi xin Thiên Chúa điều Người không hề mỏi mệt khi ban cho 
chúng ta.”

Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào Tuần Thánh qua đó 
chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót bao la của Thiên Chúa qua 
Mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh của Người. Nhưng để có tâm 
tình vui mừng của người phụ nữ ngoại tình trong bài Tin Mừng 
hôm nay sau khi được Chúa Giêsu cứu vớt khỏi hình phạt ném 
đá, chúng ta hãy mau mắn đến với Bí tích Hòa Giải để thành tâm 
ăn năn thống hối về những tội lỗi của mình để hưởng được niềm 
vui của ơn tha thứ. Và một khi đã được đón nhận ân sủng thứ tha 
của Thiên Chúa, chúng ta cũng trở thành những công cụ của lòng 
thương xót của Người cho tha nhân.

Câu ghi lòng trong tuần: “Vì Ðức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự, và tôi trở nên giống Người trong sự chết.“ 
Pl 3, 8 - 11

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

“Consumers Report” 
(Tường Trình Cho Người 
Tiêu Thụ) là một tạp chí của 
Mỹ thường đưa ra những 
nhận định về các sản phẩm 
cho người tiêu dùng sau 
khi tự thử nghiệm. Trong 
một cuốn sách nhỏ do Tạp 
chí này xuất bản có tựa đề 
“How to Clean Practically 
Anything” (Làm Thế Nào 
Để Lau Sạch Mọi Thứ), 
người tiêu thụ có thể biết 
cách dùng hóa chất gì 
để tẩy sạch mọi vết bẩn. 
Chẳng hạn, chất Glycerin 
sẽ tẩy sạch vết dơ từ bút bi. 
Nước sôi tẩy sạch vết dâu tây. Dấm tẩy sạch vết dơ của bút 
chì sáp. Hoặc để tẩy sạch vết rỉ trên quần áo, thì phải chấm 
nước dấm vào đó rồi chà với một ít muối. Còn chất ammonia 
thì lau sạch vết máu. Chất cồn alcohol thì làm sạch vết dơ 
của cỏ. Chất hydrogen peroxide có thể tẩy sạch vết dơ từ 
những cây viết mực markers. Nước chanh có thể tẩy vết rỉ 
sét. Nhưng cuốn sách mỏng này không ghi làm thế nào để 
tẩy vết tội lỗi bởi vì chẳng có thứ thuốc nào có thể làm được 
điều này ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô chính là Lòng Thương 
Xót của Chúa Cha như được diễn tả trong bài Tin Mừng của 
Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C hôm nay (Ga 8:1-11). Đúng 
thế, qua câu chuyện gặp gỡ một người phụ nữ ngoại tình bị 
bắt quả tang, Chúa Giêsu đã bày tỏ sự thật về tình yêu tha thứ 
của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi chúng ta để chúng 
ta có cơ hội trở về với Ngài. 

Theo luật Cựu ước của người Do thái, ngoại tình là một 
trong các trọng tội đòi hỏi hình phạt tử hình. Tuy nhiên, vào 
khoảng năm 30 sau khi Chúa Giêsu sinh ra, chính quyền đế 
quốc Rôma đã không cho phép người Do thái áp dụng bản 
án tử hình nữa theo luật riêng của họ nữa. Vì thế, chúng ta 
biết được tại sao trong cuộc xử án Chúa Giêsu, khi Tổng trấn 
Philatô nói với người Do thái: “Các người cứ đem ông ta đi 
mà xét xử theo luật của các người”, thì họ trả lời: “Chúng tôi 
không có quyền xử tử ai cả” (Ga 18:32). Do đó, trong trường 
hợp người phụ nữ ngoại tình, nếu Chúa Giêsu theo đúng luật 
Do thái và nói rằng người phụ nữ nên bị án tử hình thì đám 
đông theo sự xúi giục của các kinh sư và biệt phái sẽ thi hành 
ngay bản án. Và nếu điều này xảy ra thì Chúa Giêsu có thể bị 
đem ra trước tòa án chính quyền Rôma và bị tố cáo về tội xúi 
giục đám đông gây nên cái chết của người phụ nữ.

Tuy nhiên, phản ứng nhẹ nhàng của Chúa Giêsu đối với 



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

V Chuùa Nhaät V Muøa Chay - Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 7-4-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 7/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay naêm C.
- Thöù Hai 8/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay.
- Thöù Ba 9/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay.
- Thöù Tö 10/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay.
- Thöù Naêm 11/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay.   

Leã Thaùnh Stanislau, Giaùm muïc, Töû ñaïo.
- Thöù Saùu 12/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay. Kieâng Thòt.
- Thöù Baûy 13/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay.  

Leã Thaùnh Martinoâ, Giaùo hoaøng, Töû ñaïo.
- Chuùa Nhaät Leã Laù 14/4. Baét ñaàu Tuaàn Thaùnh.

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 6/4/2019 cuûa ñoâi taân hoân:

Anh Phuøng Quang Vuõ & Chò Chaâu Dieãm Thö
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 

chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ 
THÖÙ SAÙU 12/4 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng) 

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

MUØA CHAY 2019: 
CAÀU NGUYEÄN CHO ANH CHÒ EM DÖÏ TOØNG
Muøa Chay baét ñaàu moät thôøi kyø quan troïng trong 

cuoäc haønh trình tìm gaëp Chuùa cuûa anh chò em Döï 
toøng. Vôùi Nghi thöùc Tuyeån choïn ñöôïc cöû haønh taïi 
Nhaø thôø Chính Toøa Dallas vaøo thöù Baûy 9/3 vöøa qua, 
anh chò em Döï toøng chaám döùt thôøi kyø Döï toøng (Period 
of Catechumenate) ñeå trôû thaønh ngöôøi ñöôïc tuyeån 
choïn vaø baét ñaàu tieán vaøo Thôøi kyø Thanh taåy vaø Soi 
saùng (Period of Purification and Enlightenment).   

Trong caùc Thaùnh leã 10 giôø saùng cuûa caùc Chuùa nhaät 
thöù 3 (17/3), thöù 4 (24/3) vaø thöù 5 Muøa Chay (31/3), 
nhöõng anh chò em naøy tham döï Nghi thöùc Khaûo haïch 
laàn 1, 2 vaø 3. Xin moïi ngöôøi trong Giaùo xöù caàu 
nguyeän ñaëc bieät cho nhöõng anh chò em Tuyeån nhaân 
trong Muøa Chay Thaùnh 2019 naøy.

XÖNG TOÄI MUØA CHAY 2019
* Thöù  Hai (8/4) - Taïi Nhaø thôø
7 pm – 8:30pm: Giaûi toäi (coù nhieàu Cha ngoài toøa)

* Thöù Naêm (11/4): Taïi Nhaø thôø
7 pm – 8:30pm: Giaûi toäi (coù nhieàu Cha ngoài toøa)

* Thaùnh Leã chieàu thöù Hai 8/4 & thöù Naêm 11/4 ñöôïc
cöû haønh luùc 6:30pm thay vì 7pm.

* Ngoaøi ra, trong Muøa Chay, töø thöù Tö ñeán thöù Saùu
coù Cha ngoài toøa töø 6:30pm-7pm; thöù Baûy töø 5:15pm-
6pm, vaø caùc saùng thöù Naêm töø 9am-10am. Nhöõng ngöôøi 
ñau yeáu coù theå goïi ñieän thoaïi ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù 
laáy heïn ñeå caùc Cha coù theå ñeán thaêm vaø giuùp laøm hoøa 
vôùi Chuùa qua Bí tích Giaûi toäi.

VIEÄC BAÙC AÙI MUØA CHAY
Nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm ñeå daønh ra 1 Myõ kim 

moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay vaø ñöa laïi cho 
Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi ngheøo, ñaëc 
bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Xin ñeán 
Quaày Töôïng aûnh ôû cuoái Nhaø thôø ñeå laáy phong bì coù ghi 
rieâng cho muïc ñích naøy.

AÊN CHAY & KIEÂNG THÒT MUØA CHAY
(a) Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng

thòt vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro & caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa 
Chay; (b) Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho 
ñeán khi baét ñaàu 60 tuoåi thì phaûi giöõ chay vaøo ngaøy thöù Tö 
Leã Tro vaø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Vaøo nhöõng ngaøy aên chay, 
caùc tín höõu ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa aên nheï 
hôn ñeå duy trì söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï naøy khi 
coäng laïi khoâng baèng moät böõa aên no. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng 
ngaøy aên chay, khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên 
ñaõ ñöôïc qui ñònh. 

KHOÙA THAÊNG TIEÁN HOÂN NHAÂN CAÊN BAÛN
Chöông Trình Thaêng Tieán Hoân Nhaân seõ toå chöùc 

Khoùa Caên Baûn daønh cho taát caû caùc caëp vôï choàng töø 6 
giôø chieàu ngaøy Thöù Saùu 26/4/2019 ñeán 6 giôø chieàu 
ngaøy Chuùa Nhaät 28/4/2019, taïi Nhaø Tónh Taâm Leâ Thò 
Thaønh, 20303 Kermier Rd, Waller (gaàn Houston), TX 
77484.

Moïi chi tieát xin lieân laïc: Anh Lyù 469-328-4708; 
email: truongluanfilm@yahoo.com

Haïn choùt ghi danh tham döï ngaøy 15/4/2019.
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CHÖÔNG TRÌNH TUAÀN THAÙNH 2019
Chuùa Nhaät Leã Laù (14/4)

Ngoaøi caùc Thaùnh leã Chuùa nhaät theo giôø thöôøng leä 
(7:30am, 10am, 12pm, 5pm), Giaùo xöù coù toå chöùc:

* Ñaøng Thaùnh Giaù ngoaøi trôøi töø 2pm-3pm do caùc
em Thieáu Nhi Thaùnh Theå phuï traùch.

* Ca nguyeän Taizeù suy nieäm Cuoäc Thöông Khoù
töø 6:30pm-7:30pm taïi Nhaø thôø (sau Thaùnh leã 5pm).

Thöù Ba Tuaàn Thaùnh (16/4)

Giaùo xöù chæ coù Thaùnh leã 7am nhöng khoâng coù 
Thaùnh leã 7pm bôûi vì caùc linh muïc trong Giaùo phaän 
Dallas seõ ñi tham döï Thaùnh leã Truyeàn Daàu do Ñöùc 
Cha Edward Burns chuû söï taïi Nhaø thôø Chính Toøa Ñeàn 
Ñöùc Meï Guadalupe luùc 5 giôø chieàu. Nhöõng ai muoán 
tham döï Thaùnh leã naøy coù theå ñeán Nhaø thôø Chính toøa 
theo ñòa chæ 2215 Ross Ave, Dallas, TX 75201

Tam Nhaät Vöôït Qua (18-20/4)

* Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (18/4): Thaùnh Leã Tieäc Ly
luùc 7pm (khoâng coù Thaùnh Leã 7 giôø saùng)

Sau Thaùnh Leã, coù chaàu chung cuûa caû Coäng ñoaøn; 
sau ñoù, caùc Hoäi ñoaøn chaàu Thaùnh Theå töø 9pm-12am vaø 
Chaàu Caù nhaân trong thinh laëng töø 12am-7am thöù Saùu 
Tuaàn Thaùnh (30/3)

* Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh (19/4)
3pm: Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù trong khuoân vieân Giaùo xö.ù

6:40pm: Baét ñaàu Tuaàn Cöûu Nhaät Kính Loøng Chuùa
Thöông Xoùt.

7pm: Nghi thöùc Töôûng nieäm Cuoäc Thöông Khoù 
Chuùa Gieâsu.

Coäng ñoaøn coù theå tieáp tuïc kính thôø Thaùnh Giaù sau 
Nghi thöùc Töôûng Nieäm trong Nhaø thôø cho ñeán 11pm 
vaø trong Nhaø Nguyeän töø 7am-11am thöù Baûy Tuaàn 
Thaùnh (20/4).

* Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh (20/4)
8:30pm: Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh

LINH THAO NHEÏ NHAØNG MUØA CHAY
Chöông trình Thao Luyeän Nheï Nhaøng (TLNN) do Cha 

Joseph Tetlow, S.J., soaïn thaûo theo Chuù Daãn 18 cuûa saùch 
Linh Thao. Chöông trình naøy giuùp cho ngöôøi tín höõu nhaän 
ra ñöôïc söï hoaït ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong hoï vaø trong 
ñôøi soáng haèng ngaøy. Chöông trình naøy ñöôïc goïi laø thao 
luyeän vì ngöôøi tham döï phaûi laøm vieäc, nghóa laø phaûi daønh 
thôøi giôø caàu nguyeän, suy nghó, quyeát ñònh laøm gì cho 
nieàm tin cuûa mình, vaø chia seû haønh trình ñöùc tin cuûa mình 
vôùi nhoùm.

Trong Muøa Chay, vieäc tham döï TLNN giuùp cho ngöôøi 
tham döï yù thöùc hôn veà toäi loãi cuûa con ngöôøi vaø ôn Cöùu 
Chuoäc trong Ñöùc Kitoâ, ñeå töø ñoù coù can ñaûm vaø söùc maïnh 
treân con ñöôøng hoaùn caûi trôû veà vôùi tình thöông cuûa Thieân 
Chuùa.

Ñòa ñieåm: Phoøng 132 taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong

Thôøi gian: Saùu buoåi toái thöù Naêm (ngaøy 7/3; 14/3; 21/3; 
28/3; 4/4; 11/4) töø 8pm-9pm.

Lieân laïc: Anh Nguyeãn Trí (Tröôûng Nhoùm Linh Thao 
Nguoàn Soáng) ôû soá ñieän thoaïi (214) 406-3475

THAÙNH LEÃ TAÏ ÔN & QUAØ 
CHO HOÏC SINH TOÁT NGHIEÄP LÔÙP 12 

THANKSGIVING MASS & GIFT 
FOR 2019 HIGH SCHOOL GRADUATES

Giaùo xöù seõ coù Thaùnh leã Taï Ôn & Quaø cho caùc em hoïc 
sinh toát nghieäp trung hoïc trong muøa Heø 2019. Xin caùc em 
hoïc sinh ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù hoaëc Vaên phoøng Khoái 
Giaùo duïc ñeå laáy ñôn ghi danh tham döï Thaùnh leã naøy luùc 
12 giôø tröa caùc Chuùa nhaät ngaøy 19/5. Haïn choùt ñeå ñöa laïi 
caùc ñôn naøy cho Vaên phoøng Giaùo xöù hoaëc Vaên phoøng 
Khoái Giaùo duïc laø ngaøy 28/4. 

* What: Attendance at Mass of Thanksiving

* Who:  All high school graduates of 2019

* How:  Please pick up a form in the KGD or parish
office & return to parish office by May 15th.

* When:  Sunday, May 20 at Noon Mass

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 7/4/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 4 OÂ/B Duong Chi Nhan  972- 834-9345
      1609 Rahall Street, Garland, TX  75044 
Giaùo Khu 7 A/C Traùc Nguyeãn  

3605 Gillespie Road, McKinney, TX 75070
214-909-3699
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Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.

5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO

SÖÏ KIEÄN: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì 
Ngöôøi Ngheøo (sau böõa aên tröa seõ coù 
caùc troø chôi cho treû em vaø theå thao 
cho ngöôøi lôùn)

THÔØI GIAN: Ngaøy 04 Thaùng 5, 
2019 töø 9am tôùi 1pm

ÑÒA ÑIEÅM: Breckenridge Park  (Seõ coù xe ñöa ñoùn 
nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi)

NGÖÔØI THAM DÖÏ: Daønh cho moïi löùa tuoåi 

LYÙ DO: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng thôøi 
naâng cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. Moïi söï ñoùng 
goùp seõ göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam.

QUAØ TAËNG: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi Thöôûng 
+ Böõa aên tröa

GHI DANH: Ngaøy 17, 21 vaø 28 thaùng 4, 2019 sau giôø
leã hay online:  www.dmhcg5krun.org

5K RUN/WALK FOR THE POOR

 WHAT: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports 
will follow after Lunch)

WHEN: Saturday, May 4, 2019 @ 9AM - 1PM

WHERE: Breckenridge Park, Richardson –Entrance C 

WHO: Everyone of all ages!

WHY: To help make a difference for those living in 
poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam. 

INCLUDES: T-Shirt + Medal + Lunch - Trophies Top 
3 in Age Group

REGISTRATION: April 17th, 21st, and 28th - After 
masses or ONLINE:  www.dmhcg5krun.org

SINH HOAÏT NHOÙM BAÙC AÙI GIAÙO XÖÙ 
THAÙNG 4/2019

Vaøo Chuùa nhaät ngaøy 14-04  taïi Trung Taâm Thaùnh 
An Phong cuûa Giaùo xöù, ôû phoøng soá 115, töø 2pm ñeán 
4pm coù nhöõng thieän nguyeän vieân giuùp Tìm Ngöôøi Tìm 
Vieäc, Tìm Hieåu Veà Chöông Trình Phuùc Lôïi cho nhöõng 
ngöôøi coù Medicare- Medicaid- Food Stamp- Welfare, 
Low Income. Ñaëc bieät, coù ngöôøi giuùp ghi danh chöông 
trình trình môùi nhaát cuûa Medicare phoøng chöõa beänh 
ung thö do coâ Cindy Thu Hoaøng (Nhaân Vieân Xaõ hoäi taïi 
Dallas) trình baøy; Tìm Hieåu Veà Vaán Ñeà An Sinh Xaõ 
Hoäi Do OÂng Baø Khieáu Höõu Ñoàng/ Phuong Anh (Coá 
Vaán Taøi Chaùnh trình baøy).

Xin môøi coäng ñoaøn vaø nhöõng ai quan taâm ñeán tham 
döï.

AI CAÄP TUYEÂN AÙN 30 NGÖÔØI ÑAØN OÂNG 
TRONG AÂM MÖU ÑAËT BOM NHAØ THÔØ

Ba möôi ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò Toaù aùn ôû Ai Caäp keát 
aùn vaøo hoâm thöù Baûy 30/3. Nheï nhaát laø 10 naêm tuø. 
Naëng nhaát laø tuø chung thaân vì tham gia vaøo moät keá 
hoaïch ñaùnh bom töï saùt taïi moät nhaø thôø ôû thaønh phoá 
Alexandria cuûa Ai Caäp. Beân caïnh ñoù, coøn coù caùc caùo 
buoäc khaùc nöõa, caùc quan chöùc toøa aùn cho bieát nhö treân.

Chính quyeàn cho bieát taïi thôøi ñieåm bò baét giöõ caùc bò 
caùo ñaõ bò tieâm nhieãm caùc yù töôûng cuûa quaân khuûng boá 
Hoài Giaùo IS vaø ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi, cuõng nhö 
taïi Ai Caäp.

20 trong soá 30 bò caùo xuaát hieän taïi toøa aùn ñaõ khoâng 
phaûn öùng gì tröôùc caùc baûn aùn, vaø caùc luaät sö ñaïi dieän 
cho hoï cuõng khoâng ñöa ra lôøi bình luaän naøo ngay laäp 
töùc. 10 ngöôøi coøn laïi vaãn coøn ñang laån troán vaø bò keát 
aùn vaéng maët.

Cuoäc taán coâng vaøo nhaø thôø ñaõ khoâng dieãn ra. Nhöng 
caùc Kitoâ höõu thieåu soá ñaõ phaûi ñoái maët vôùi moät loaït caùc 
cuoäc taán coâng ôû Alexandria vaø caùc khu vöïc khaùc cuûa Ai 
Caäp trong nhöõng naêm gaàn ñaây.

Nhaø nöôùc Hoài giaùo (ISIS) ñaõ nhaän traùch nhieäm veà vuï 
ñaùnh bom töï saùt vaøo caùc nhaø thôø ôû Alexandria vaø Tanta 
vaøo thaùng 4 naêm 2017 khieán 45 ngöôøi thieät maïng.

Caùc bò caùo cuõng bò buoäc toäi leân keá hoaïch ñaùnh bom 
moät cöûa haøng röôïu ôû thaønh phoá Damietta beân bôø Ñòa 
Trung Haûi, beân caïnh ñoù coøn coù toäi gia nhaäp moät nhoùm 
baát hôïp phaùp vaø sôû höõu vuõ khí vaø chaát noå.

18 ngöôøi trong soá hoï ñaõ bò tuø chung thaân, keùo daøi ít 
nhaát 25 naêm ôû Ai Caäp; 8 ngöôøi laõnh 15 naêm tuø; vaø 4 
ngöôøi ñaõ bò keát aùn 10 naêm. Chaùnh aùn Toøa aùn Hình söï 
Alexandria cho bieát nhö treân.

Ai Caäp ñaõ ñaøn aùp caùc nhoùm Hoài giaùo quaù khích keå 
töø khi Toång thoáng Abdel Fattah al-Sisi laõnh ñaïo cuoäc 
laät ñoå quaân söï naêm 2013, baét giam Toång thoáng ñöôïc 
baàu töï do ñaàu tieân, Mohamed Morsi, cuûa nhoùm Huynh 
ñeä Hoài giaùo. 
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THOÂNG TIN GHI DANH / REGISTRATION INFORMATION
NIEÂN KHOÙA 2019–2020 / ACADEMIC YEAR 2019-2020

I. Ngaøy Ghi Danh Chính Thöùc:  Chuùa nhaät ngaøy 07
thaùng 04 vaø 14 thaùng 04 

Regular Registration Dates:   Sunday, April 07 and 
April 14

II. Online Pre-Registration: www.ttapkgd.org  Click
“Pre-Registration”  (Available March 31st)

III. Ñòa ñieåm ghi danh vaø traû tieàn leä phí:  Trung Taâm
An Phong (TTAP) 

Registration and payment location:  St. Alphonsus 
Center 

IV. Leä phí discount: Giaùo Lyù  $80      Vieät Ngöõ  $60 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå $30

 Discount Fee:  Faith Formation $80 
Vietnamese Language $60   Eucharistic Youth Society $30

* Sau Chuùa nhaät, ngaøy 14 thaùng 04, leä phí seõ laø:  GL
$100   VN $80   TNTT $40

After Sunday April 14, the fee will be: Faith 
Formation $100; VNLanguage $80; Eucharistic Youth 
$40

V. Caùch Ghi Danh

1. Quyù phuï huynh coù theå ghi danh tröôùc online (ttapkgd.
org) hay taïi TTAP baét ñaàu ngaøy 07 thaùng 04.

2. Nhöõng hoïc sinh ñang hoïc trong chöông trình:  Neáu ghi
danh taïi TTAP, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu xanh). 

3. Nhöõng gia ñình chöa bao giôø ghi danh cho con em: Xin
quyù vò duøng “New Registration Form” (maøu vaøng).  Ñôn 
naøy seõ coù saün taïi nôi baøn ghi danh.

Registration Process

1. You may pre-register online (ttapkgd.org) or on-site at
St Alphonsus Center, beginning April 07th.

2. Current students:  To register on-site at TTAP
auditorium, please bring the registration form (green) with 
you.  This form will be sent home with the youngest student in 
your family.

3. The families first time registering, please use the “New
Registration Form” (yellow).  This form will be available at 
the registration tables.

VI. Hoaøn Taát Ghi Danh / How to Complete
Registration

* Ñeå hoaøn taát vieäc ghi danh, xin quyù vò ñeán TTAP ñeå traû
leä phí.

   To complete registration, please make payment at the St 
Alphonus Center.

* Taát caû nhöõng hoà sô ghi danh TRÖÔÙC online hoaëc
taïi TTTAP maø CHÖA TRAÛ LEÄ PHI ñöôïc coi nhö CHÖA 
hoaøn taát vaø seõ khoâng ñöôïc xeáp lôùp.

All Pre-Registration or registrations without payment are 
considered as an UNCOMPLETE registration

* Xin quí vò giöõ giaáy bieân nhaän khi hoaøn taát ghi danh.

Please keep/copy the complete of registration receipt

* Nieâm yeát danh saùch caùc em: Vaøo tuaàn ñaàu tieân cuûa
thaùng 8 treân maïng (online) 

VII. Tuoåi Ghi Danh / Minimum Age Requirements for
Registration

Vieät Ngöõ: 6 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 8 
naêm 2013) 

Giaùo Lyù:   6 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 8 
naêm 2013)

Thieáu Nhi: 7 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 8 
naêm 2012)

VIII. Thôøi Gian Hoïc/Sinh Hoaït Khoái Giaùo Duïc / KGD
Schedule

7:00am  Thaùnh Leã / Mass

9:00am - 10:15am  Giaùo Lyù / Faith Formation (2nd – 
10th grade)

10:30am - 11:45am   Vieät Ngöõ  / Vietnamese Language 
(all grades) + GL (PostConfirmation)

Noon   Thaùnh Leã Thieáu Nhi / Youth Mass

1:45pm – 3:00pm           TNTT / Eucharistic Youth 
Society + VN (some grades are available) 

3:15pm - 4:30pm   Giaùo Lyù / Faith Formation (1st – 10th 
 grade)

5pm    Thaùnh Leã / MASS

IX. Nhöõng Ngaøy Quan Troïng / Important Dates

Sun, March 31:  Registration packet sent home / Laù thö 
vaø ñôn ghi danh ñöôïc gôûi veà nhaø

Sun, Apr 07 & 14:  Ghi Danh taïi TTAP / On-site 
Registration at TTAP

Sun, Apr 21:  Leã Phuïc Sinh – Vaên phoøng KGD ñoùng cöûa 
(Khoâng coù ghi danh) 

Easter – School Education Office closed (No 
registration)

Sun, Apr 28, May 05, May 12, May 19:   Ghi danh treã / 
Late Registration 
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May 26, June, July, & Aug 06:  Nghæ Heø Vaên phoøng 
KGD seõ ñoùng cöûa  (Khoâng coù ghi danh)  / Summer Break 
School Education Office closed (No registration)

Sun,  Aug 11:  Nieâm yeát danh saùch treân website KGD / 
Student Schedules posted online 

Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon):  Vaên phoøng KGD 
môû cöûa  - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã / School Education 
Office  open (Last Day of Late Registration )

Sun, Aug 25:  Khaûi giaûng nieân khoùa 2019-2020 // First 
Day of GLVN/TNTT 

Sun, Sep 01:  Leã Lao Ñoäng – Nghæ hoïc GLVN/TNTT

Labor Day Weekend - No GLVN/TNTT

Sun, Sep 08 (9am-10:15am  & 1:45pm – 3pm) :  Hoïp 
Phuï Huynh // All-School Parent Meeting

Sun, Sep 08:   Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå withdraw vaø nhaän 
“full refund” // Last day to withdraw & receive full refund 

Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am):  Chaøo Côø  // All-
School Assembly

*** Xin Löu YÙ / Note

1. Neáu taát caû anh em cuøng moät gia ñình ghi danh caû ba
chöông trình (GL + VN + TNTT), thì phuï huynh coù theå löïa 
choïn lôùp Giaùo lyù buoåi saùng hay chieàu.  Xin quyù vò ñeán trang 
maïng cuûa KGD (ttapkgd.org) ñeå laáy theâm chi tieát.

ALL children of the same family must be enrolled in ALL 

3 PROGRAMS  (Faith Formation + Vietnamese Language + 
Eucharistic Youth Society) for parents to receive preference 
of GL morning or afternoon classes.  Please see school 
website (ttapkgd.org) for more details.

2. Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu (RLLD) vaø Theâm söùc / First
Holy Communion & Confirmation Classes

Ñeå chuaån bò cho caùc em laõnh nhaän bí tích Thaùnh Theå vaø 
Theâm söùc, moãi chöông trình keùo daøi hai naêm.  To prepare 
students to receive the sacraments of the Eucharist (First 
Holy Communion) and Confirmation, each sacramental 
preparation program’s length is two years.  

Lôùp 2: (ít nhaát 7 tuoåi / at least 7 yrs old):  Lôùp Döï Bò 
Röôùc Leã Laàn Ñaàu / Pre-Communion Class

Lôùp 3: Lôùp RLLÑ / First Holy Communion Class

Lôùp 9  (ít nhaát 14 tuoåi / at least 14 yrs old):  Lôùp Döï Bò 
Theâm Söùc / Pre-Confirmation Class 

Lôùp 10: Lôùp Theâm Söùc / Confirmation Class

X. Questions/Comments/Concerns -- Neáu coù ñieàu gì
thaéc maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi:

Giaùo Lyù (Sô Traàn Ngoïc Vaân, CMR - srjanine@yahoo. 
com); Vieät Ngöõ (Thaày Leâ Thanh, 469-867-6025 Text only); 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå (Tröôûng Ñaëng AÙnh Tuyeát, 469 – 682 
– 9087).

KGD Office Hours: Sundays only; 9am – 4pm; Contact:
972 – 530 – 0270 (Closed in summer)

Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Chuùa Nhaät Ngaøy 31/3/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,394.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,810.00 
Tieàn Khaán: $1,845.00 
Pro-Life Dinner Tickets: $825.00 
Unplanned Movie Tickets: $539.00 
Help the Poor (Nhoùm Baùc AÙi): $1,000.00 
Phaïm Vuõ Tuaán $10.00 
Ñaøo Duy Laâm $50.00 
Ñinh Quoác Huy $100.00 
Leâ Quang & Bích Phöôïng $200.00 
Nguyeãn Thanh Thuùy $500.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0209 Nguyeãn Thò Hueâ $20.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $10.00 
1495 Vuõ Anh Mai $100.00 

1535 Traàn Troïng Caûnh $10.00 
1958 Nguyeãn Ñöùc Taâm $5.00 
2307 Ñaëng Ñình Tieát $100.00 
2524 Traàn Thò Tuù $5.00 
2854 Hoaøng M. Quyønh Hoa $5.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc $5.00 
2925 Ñinh Q. Anh Tuøng $2.00 
2988 Nguyeãn Thanh Dzanh $10.00 

Hoäi Quaùn $6,807.50 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0326 Nguyeãn Hoaøng $200.00 
0504 Buøi T. Kha $100.00 
0506 Phaïm Quang Thuûy $100.00 
0584 Ngoâ Thò AÙnh Hoàng $1,000.00 
0694 Linda Pham $600.00 
0499-0502   Helen Traàn $200.00 
0981-0985, 
0999-1003   Nguyeãn Baù Toøng $1,000.00



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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“Go, and do not sin again”

But Jesus went to the Mount of Olives. 2 Early in the morning he came again to the temple; all the people came to him, and he
sat down and taught them. 3 The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her 

in the midst 4 they said to him, “Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. 5 Now in the law Moses commanded 
us to stone such. What do you say about her?” 6 This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. 
Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 7 And as they continued to ask him, he stood up and said to them, “Let him 
who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” 8 And once more he bent down and wrote with his finger on the 
ground. 9 But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest, and Jesus was left alone with the woman 
standing before him. 10 Jesus looked up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” 11 She said, “No 
one, Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn you; go, and do not sin again.”    25 “Now his elder son was in the field; and as 
he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26 And he called one of the servants and asked what this meant. 
27 And he said to him, `Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and 
sound.’ 28 But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, 29 but he answered his father, `Lo, these 
many years I have served you, and I never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I  might make merry with 
my friends. 30 But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!’ 31 
And he said to him, `Son, you are always with me, and all that is mine is yours. 32 It was fitting to make merry and be glad, for this 
your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.’”

Scripture:  John 8:1-11

Meditation: Are you ready to be changed and transformed in 
Christ-like holiness? God never withholds his grace from us. His steadfast 
love and mercy is new every day (Lamentations 3:22-23). Through the gift 
and grace of the Holy Spirit we can be changed and made new in Christ. He 
can set us free from our unruly desires and passions. 

Unjust accusations against Jesus 

The Gospel accounts frequently describe 
how Jesus had to face unjust accusations made 
by the Pharisees, the ruling elders of Israel. 
They were upset with Jesus’ teaching and they 
wanted to discredit him in any way they could. 
They wanted to not only silence him, but to 
get rid of him because of his claim to speak 
with God’s authority. When a moral dilemma 
or difficult legal question arose, it was typical 
for the Jews to take the matter to a rabbi for a 
decision. The scribes and the Pharisees brought 
to Jesus a woman who had been caught in the 
act of adultery. John writes that they wanted to “test” Jesus on the issue of 
retribution so “ they might have some charge to bring against him” (John 
8:6).

Jewish law treated adultery as a serious crime since it violated God’s 
ordinance and wreaked havoc on the stability of marriage and family life. 
It was one of the three gravest sins punishable by death. If Jesus said the 
woman must be pardoned, he would be accused of breaking the law of Moses. 
If  he said the woman must be stoned, he would lose his reputation for being 
the merciful friend of sinners.

Jesus then does something quite unexpected - he begins to write in 
the sand. The word for “writing” which is used here in the Gospel text has 

a literal meaning “to write down a record against someone” (for another 
example see Job 13:26). Perhaps Jesus was writing down a list of the sins of 
the accusers standing before him. Jesus now turns the challenge towards 
his accusers. In effect he says: Go ahead and stone her! But let the man who 
is without sin be the first to cast a stone. The Lord leaves the matter to their 
own consciences.

Pardon, restoration, and new life 

When the adulterous woman is left alone 
with Jesus, he both expresses mercy and 
he strongly exhorts her to not sin again. The 
scribes wished to condemn, Jesus wished to 
forgive and to restore the sinner to health. His 
challenge involved a choice - either to go back 
to her former way of sin and death or to reach 
out to God’s offer of forgiveness, restoration, 
and new life in his kingdom of peace and 
righteousness. Jesus gave her pardon and a 
new start on life. God’s grace enables us to 

confront our sin for what it is - unfaithfulness to God, and to turn back to God 
with a repentant heart and a thankful spirit for God’s mercy and forgiveness. 
Do you know the joy of repentance and a clean conscience?

“God our Father, we find it difficult to come to you, because our knowledge 
of you is imperfect. In our ignorance we have imagined you to be our enemy; 
we have wrongly thought that you take pleasure in punishing our sins; and 
we have foolishly conceived you to be a tyrant over human life. But since 
Jesus came among us, he has shown that you are loving, that you are on 
our side against all that stunts life, and that our resentment against you was 
groundless. So we come to you, asking you to forgive our past ignorance, 
and wanting to know more and more of you and your forgiving love, through 
Jesus Christ our Lord.” (Prayer of Saint Augustine)












