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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

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

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

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

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

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT

     Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

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

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ          
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

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

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHỤNG VỤ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

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

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

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

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

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

KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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

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

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý

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

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

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

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

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

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

  
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) ............ 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) .............. 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) ................. 5:00 PM

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

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

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

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

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

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

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

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

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

&1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ CHúA NHậT 3 THƯỜNG NIêN NăM C NGÀy 24/1/2016

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.

Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

Phuùc Traàn

L & P HARDWOOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐúNG HẸN - TậN TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334

Quảng cáo xin gọi 972.414.7073 - Thân chủ quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình.

3443 W. Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goùc Jupiter & Campbell)

- Nha Khoa Trẻ Em - Gia Đình - Thẩm Mỹ - Niềng Răng
- Free exam hoặc free whitening

- Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30%-50%)
Nhận Bảo Hiểm PPO, Children Medicaid, and CHIP

- Hardwood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood

& Laminate at Affordable price

972-414-1515

Ngô Lan Phương, D.D.S.
T2-T7: 9am-6pm, T3:12pm-8pm

Nhà ở Garland 5/3/2, khu 
Firewheel. Xin gọi anh Đức để 
biết chi tiết.
*Chúng tôi có nhiều người cần
mua nhà và sẵn sàng trả tiền lời
cao. Nếu quý vị có tiền cho vay
xin liên lạc với chúng tôi

L/L Đức Nguyễn: 

972-816-0363

(866) 949-1639

NIỀNG RĂNG $3,000./$49.00
MỖI THÁNG TRỞ LÊN

Nếu Quý vị Qua ĐờI 
Hôm NAy...

Ai là người lo mai táng và 
thanh toán chi phí tang chế 
cho quý vị. Chuẩn bị trước 

cho hậu sự. Xin gọi trực tiếp 
cho cô Anna Huệ Nguyễn

469-226-7073

-Mua bán nhà trong vùng Dallas/Fort Worth
-Tận tâm, nhiệt tình và uy tín
Cần bán gấp nhà tại Allen 4/3/2 giá $354,900

Email: lilynguyenrealtor@gmail.com

CỬA HÀNG MÁY MAY
 TIẾN DŨNG

Chuyên mua bán & Sửa chữa các loại: 
Máy may, Vắt sổ, Viền Kansai

469-314-4599
972-840-6286

1409 Lexington Dr., Garland, TX 75041

1851 N. Plano Rd - Richardson, TX 75081

Đem tờ mục vụ đến để được bớt 
10% và free nước ngọt

Authentic Vietnamese Restaurant
Noodle & Grill

Sun-Thur: 9:30am-8:30pm
Fri-Sat: 9:30am-9:00pm

972-918-0911
c

Quảng Cáo xin gọi 
972-414-7073



Với Bài Tin Mừng của Chúa nhật 3 Thường niên năm 
C hôm nay (Lc 1:1-4; 4:14-21), tôi chợt nhớ đến Bài 
hát “Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi” với nội dung như 

sau: “Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin 
mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi 
đi. (1) Sai tôi đến với người nghèo khổ, sai tôi đến với người 
lao tù, đem tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi; (2) 
Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. 
em tin mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi; (3) Sai tôi đến với 
người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng. Đem tin mừng 
chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi; (4) Sai tôi đến với người tội 
lỗi, sai tôi đến với người lao nhọc. Đem tin mừng cứu rỗi 
Thiên Chúa đã cứu tôi.”

Lời trong bài hát đi khá sát với lời của Ngôn sứ Isaia mà 
Chúa Giêsu đọc lên trong Hội đường Nazarét để nói lên việc 
Ngài chính là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến trong 
quyền năng của Chúa Thánh Thần nhằm đem ơn cứu độ cho 
con người. Như thế, niềm hy vọng bao đời của dân Do thái 
nói riêng và nhân loại nói chung đã được thực hiện nơi chính 
Đức Kitô.

 Sứ điệp tin mừng được Chúa Giêsu giảng dạy tại Galilê 
cách đây hơn 2000 năm thật sự đã đến với chúng ta lần đầu 
tiên khi chúng ta đón nhận bí tích Rửa tội, vì qua bí tích này, 
chúng ta được Chúa Thánh Thần xức dầu để được thông phần 
vào sứ vụ ngôn sứ của Đức Kitô. Nhưng câu hỏi đặt ra là 
chúng ta có nhận ra vai trò ngôn sứ của mình hay không: Tôi 
có đem tin mừng của Chúa đến cho người nghèo bằng sự chia 
sẻ thời gian, tiền bạc của mình chưa? Tôi có công bố cho kẻ bị 
giam cầm trong nỗi buồn phiền về bệnh tật và những bất hạnh 
trong cuộc đời bằng chứng từ cuộc sống trao ban, 
an ủi và lắng nghe chưa? Liệu tôi đã có can đảm 
loan báo cho những người mù về đức tin hoặc đang 
sống trong sự kìm tỏa của tiền bạc, danh vọng, dục 
vọng bằng chứng tá cuộc sống thánh thiện và yêu 
thương không?

Nếu người Kitô hữu chúng ta sống theo lời mời 
gọi của Ngôn sứ Isaia đã được thực hiện viên mãn 
nơi Chúa Giêsu Kitô qua chứng từ cuộc sống, lời 
rao giảng và nhất là qua Mầu nhiệm Khổ nạn và 
Phục sinh của Ngài, chúng ta biết rằng chúng ta 
đang sống trong năm hồng ân tức năm thánh. 

To advertise in Muc Vu, please call  972.414.7073 - All advertisers are responsible for all contents in their advertising.
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PHÔÛ BAÈNG

Email: mdinh1@farmersagent.com

• XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
• NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
• QUYÕ ÑAÏI HOÏC

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)

MAI DINH INSURANCE AGENCY

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044
(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

FREE MÁY NHẬN CREDIT CaRD
* Lệ phí rẻ nhất  (1.25% discount rate).
* Không phải tốn tiền mua máy.
* Ngăn ngừa CHECK không
tiền bảo chứng.

972-408-5996 / 800-718-9648

NaILS WaREHOuSE

Tel: 469-366-9015

Dược sĩ Phạm Huy Hòa xin kính mời

3565 W. Walnut St, Ste C, Garland, TX 75042
(Trong khu chợ Trường Nguyên)

Dr. Truc Le D.D.S.

Family & Cosmetic Dentistry

972-864-0000
Giôø môû cöûa: T2: 10am- 7pm , T3- T6:  9am-6pm, T7: 8am-4pm

3031 South 1st  Street Ste# 400, Garland, TX 75041
Discount nhieàu cho beänh nhaân môùi, beänh nhaân khoâng coù baûo hieåm hoaëc traû cash

2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc Jupiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải phẫu
- Răng giả các loại - nha khoa trẻ em - phòng ngừa

972-235-3999

BS Nha Khoa NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

Lắp đặt hệ thống
Security Cameras. Có thể xem 
trên phone hoặc ipad giá từ 
$499. Sửa chữa PC, laptop, iP-
hone, ipad giá rẻ

972-231-0061
WE DO ELECTRONICS 

Do Dược sĩ Việt nam đảm trách
- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác sĩ
- Hướng dẫn sư dụng thuốc bằng Tiếng Việt
- Giao thuốc tận nhà miễn phí
- Nhận Medicare, Medicaid, CHIP và hầu hết các loại bảo hiểm

Rất mong được phục vụ quý Đồng Hương

Methodist Richardson Regional Hospital
Medical Center of Plano

399 West Campbell, Suite 212
Richardson, TX 75080 - 972-234-4994
Nhận bệnh nhân mới -Theo dõi bệnh nhân khi nhập viện
Mở cửa từ T2-T6, 9am-5pm
Nhận Medicare, Medicaid và hầu hết các loại bảo hiểm

BS TRUNG DAo, M.D. - Board Certified

Thiết tưởng sống trong một thế giới ngày càng lãnh đạm 
với lời mời gọi xót thương của Thiên Chúa, sứ mạng ngôn 
sứ của người Kitô hữu cần phải được biểu lộ rõ nét hơn nữa 
trong cuộc sống hằng ngày từ trong gia đình cho đến ngoài 
xã hội. Nói đến đây, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi 
người trong Giáo xứ đã cầu nguyện cho các thai nhi trong 
tuần lễ qua nhân tưởng niệm 43 năm ngày Tối Cao Pháp 
Viện hợp pháp hóa việc phá thai tại Hoa Kỳ khiến hơn 60 
triệu thai nhi đã bị tước đoạt sự sống. 

Thay mặt Giáo xứ, tôi đặc biệt cảm ơn các em Thiếu Nhi 
Thánh Thể Đoàn Emmanuel, quý Sơ, và các phụ huynh đã 
đến Dallas Convention Center hôm thứ Bảy 16/1/2016 để 
tham dự Thánh lễ và cuộc tuần hành phò sự sống sau đó tại 
Earle Cabell Building, nơi đã bắt đầu vụ án Roe v. Wade dẫn 
đến việc Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phá thai hợp 
pháp vào ngày 22/1/1973. Như lời Đức Cha Kevin Farrell 
của Giáo phận Dallas nói trong Thánh lễ, việc tưởng niệm 
hằng năm về biến cố này là một chứng từ cho xã hội Hoa 
Kỳ biết rằng người Kitô hữu chúng ta quan tâm đến việc tôn 
trọng và bảo vệ phẩm giá con người từ lúc tượng thai đến 
lúc chết tự nhiên. Có lẽ khó mà đảo ngược luật phá thai tại 
Hoa Kỳ, nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy tiếp tục kiên 
trì trong sứ mạng công bố Tin Mừng Sự Sống và Văn Minh 
Tình Thương mà Chúa mời gọi chúng ta theo đuổi, cũng như 
cố gắng sống sứ mạng này trong sinh hoạt hằng ngày bằng 
sự quan tâm và tôn trọng phẩm giá của người khác, bắt đầu 
từ những người trong gia đình và những ai bị xã hội bỏ rơi, 
loại trừ.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

1029 S. Greenville Ave., Richardson, TX
Sparkman Funeral Home

3900 Rowlett Rd., Rowlett, TX
Sacred Heart Cemetery

Có nhân viên VN giúp. Lập thủ tục mai táng. Nhận lo tổ 
chức mai táng và nhiều chương trình khác. Muốn bớt 25% 
xin liên lạc

David Trung Nguyen 832-490-7333
hoặc toll free 1-855-442-3464

www.prepaidfunerals.texas.gov

TIếT KIệM TIỀN ĐIệN
Đại diện các hãng AmERIPOWER
Nhà và tiệm góp chung aMbIT ENERGY
Tặng điểm khách sạn và du lịch miễn phí
Giới thiệu khách hàng và xài điện miễn phí. 
Liên lạc Tammy: 214-916-0900 

Christine: 972-816-5607
Fax: 214-853-5060

Câu ghi lòng cho tuần: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.
Ga 6, 63c

Lucky Translation 
& Tax Services

4750 N. Jupiter Rd.#102, 
Garland, TX 75044

Dòch vuï bao goàm:

 Khai thueá caù nhaân $30,
 Baûo laõnh ñoaøn tuï, di truù,du lòch,    
 Thò thöïc chöõ kyù,
 Phieân dòch giaáy tôø Anh Vieät,
 Laøm hoä chieáu, Visa Vietnam, 
 Chuïp hình Passport

L/L:  972-496-2226

Giáo xứ ĐMHCG tham dự cuộc tuần hành phò sự sống 
tại Earle Cabell Federal Building, Dallas.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa nhaät 24/1: Tuaàn III Muøa Thöôøng Nieân naêm C.
Quyeân tieàn laàn 2 cho Giaùo phaän Trujillo (Honduras)

vaø Truyeàn giaùo taïi Trung Myõ
- Thöù Hai 25/1: Leã Thaùnh Phaoloâ Trôû Laïi. Leã Kính.

Keát thuùc Tuaàn Leã Caàu Nguyeän Cho Kitoâ Höõu 
Hieäp Nhaát. 

- Thöù Ba 26/1: Leã Thaùnh Timoâtheâ & Thaùnh Titoâ,
Giaùm muïc. Leã Nhôù.

- Thöù Tö 27/1: Tuaàn III Muøa Thöôøng Nieân.
- Thöù Naêm 28/1: Leã Thaùnh Toâma Aquinoâ, Linh muïc.

Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 29/1: Tuaàn III Muøa Thöôøng Nieân.
- Thöù Baûy 30/1: Bieät Kính Ñöùc Meï.
- Chuùa nhaät 31/1: Tuaàn IV Muøa Thöôøng Nieân naêm C.

HOÄI CHÔÏ TEÁT BÍNH THAÂN 2016
Thöù Saùu ngaøy 5/2/2016: Töø 6pm-11pm

Ca só Quoác Khanh, Nguyeãn Hoàng Nhung, Thu Ngoïc
Thöù Baûy ngaøy 6/2/2016: Töø 12pm-11pm

Ca só: Hoà Hoaøng Yeán, Löu Bích, Döông Böûu Trung
Cuøng caùc tieát muïc ñaëc saéc cuûa caùc ca nhaïc só giaùo xöù
Thöùc aên ngon: Phôû, Buùn Boø Hueá, Nem Nöôùng, Chaùo loøng, Baùnh Cuoán…v.v..
Caùc Moùn Nhaäu: Deâ Xaøo Laên, Beâ Thui, OÁc Höông, Heo Röøng Röôïu Maän,

Heo Röøng Xaøo Laên, Deâ Röôïu Maän, Tieát Canh…v.v..
Nhieàu troø chôi vui Teát: Loâtoâ, Baàu Cua vaø nhieàu troø chôi cho treû em.

Giaùo xöù kính môøi

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 

Anh Phanxicoâ Xavier Nguyeãn Taán Dung
Sinh ngaøy 18/6/1950 - Taï theá ngaøy 21/1/2016

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

KHOAÙ GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG MUØA XUAÂN 2016
Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa moät soá ngöôøi muoán 
tìm hieåu vaø hoïc hoûi giaùo lyù ñeå trôû thaønh ngöôøi 
Coâng giaùo, Giaùo xöù coù môû moät khoùa Giaùo lyù Döï 
toøng Khoùa muøa Xuaân 2016 vaøo moãi toái thöù Hai 
haèng tuaàn töø 7 pm – 9 pm, baét ñaàu töø ngaøy 25/1 
vaø keát thuùc vaøo Chuùa nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn 
Hieän Xuoáng 15/5. Xin laøm ñôn ghi danh taïi Vaên 
phoøng hoaëc lieân laïc ôû soá ñieän thoaïi cuûa Giaùo xöù 
(972) 414-7073 neáu caàn.

HOA CUÙC TEÁT
Seõ ñöôïc baùn: 
    Thaùnh leã chieàu toái thöù 7: 
Jan 30
    Vaø sau caùc Thaùnh leã 
Chuùa nhaät: Jan 31
Chaäu lôùn: $25
Chaäu nhoû: $12
Ban Vieät ngöõ kính môøi 
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG Ngaøy 

24/1/2016   Luùc 7:00PM
Löu yù *** Giaùo khu 1 ñoïc kinh luùc 6pm ***

Giaùo Khu 1  OÂ/B Traàn Ñình Phai 972-890-8299
213 East Brand St., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 4  OÂ/B Ñinh Vaên Lòch 469-826-1507
2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 5 OÂ/B Ngoâ Suoát 972-644-5790
1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081 

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm   
Ñoïc kinh toái thöù Baûy ngaøy 30/1/2015 luùc 7:30 PM taïi 
nhaø OÂ/B Nguyeãn Vaên Loan  ÑT: 214-227-3549 

4106 Timberline Dr.,Garland, TX 75042 

LÔÙP ANH VAÊN ESL
VAØ LÔÙP LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH MYÕ
Khoùa muøa Xuaân 2016 lôùp Anh Vaên ESL (English 
as a Second Language) ñaõ baét ñaàu trôû laïi vaøo 
toái thöù Ba, ngaøy 12 thaùng 1, töø 7PM - 9PM. Lôùp 
US Citizenship seõ baét ñaâu vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
13 thaùng 1, 7PM - 9PM. Caùc lôùp ñöôïc daïy ôû caùc 
phoøng 137-138-142 Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh 
An Phong. Xin lieân laïc vaên phoøng Giaùo Xöù (972) 
414-7073 neáu caàn.

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 21
MUØA XUAÂN 2016

Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 12 thaùng 
2, 2016  luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn:
Thöù Saùu 12 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 13 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 19 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 20 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo 
hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073.

NHOÙM BAÙC AÙI CHÆ NHAÄN OÁNG LON
Nhöõng thaùng ngaøy vöøa qua nhoùm Baùc AÙi cuûa Giaùo 
Xöù coù nhaän thu lon, giaáy ñeå recycle giuùp vieäc baûo 
veä moâi sinh vaø ñoàng thôøi kieám theâm tieàn ñeå giuùp 
ñôõ ngöôøi ngheøo. Nhöng nhöõng dòp gaàn ñaây coù raát 
nhieàu oâng baø anh chò em ñaõ ñoå raùc reán baån thæu 
vaø thaäm chí mang caû nhöõng voû xe hö vöùt vaøo choã 
chöùa ñoà taùi sinh! Vì theá, keå töø ngaøy 1/1/2016, Nhaø 
thôø chæ nhaän oáng lon (Aluminum Can) maø thoâi vaø 
khoâng nhaän baát kyø moùn gì khaùc.

ENRICH YOUR MARRIAGE
INSPIRE YOUR CHILDREN

DEEPEN YOUR FAITH
SIMPLIFY YOUR LIFE

Do you want – 
    To lead a life of integrity and meaning? 
    To deepen your marriage?
    To become a wiser parent?
    To strengthen the marriages and families in 
your church or community?
   Perhaps you’re tired –
            Of never having enough time?
            Of arguing with family members?
            Of not knowing where you’re going?   

 Or, you may wonder –
If you're marrying the right person?
If your children are headed down the 

wrong path?
If you're searching for meaning in the 

right places?
Go to susanvogt.com to learn how to increase 
your communication skills, deepen your values 
and spirituality, and achieve a more satisfying 
lifestyle, with the goal of becoming the best 
person, spouse, or parent you can be.
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NHÖÕNG ÑIEÀU BAÏN MUOÁN BIEÁT VEÀ NAÊM 
THAÙNH NGOAÏI THÖÔØNG 

LOØNG THÖÔNG XOÙT 
(tieáp theo)

Ñöôïc Bieát Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ÔÛ Garland 
(Giaùo Phaän Dallas) Laø Nhaø Thôø Haønh Höông Phaûi 
Khoâng?

Ñuùng theá, Nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp laø moät 
trong nhöõng nhaø thôø haønh höông, nhöng khoâng phaûi laø 
nhaø thôø haønh höông do Ñöùc Cha Kevin Farrell chæ ñònh 
cho Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt nhöng ñöôïc cho 
pheùp bôûi Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ nhaân kyû 
nieäm 150 naêm ngaøy Chaân 
phöôùc Giaùo hoaøng 
Pioâ IX uûy thaùc cho Doøng 
Chuùa Cöùu Theá söù maïng 
phoå bieán loøng suøng kính 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
(11/12/1865). Nhaân dòp 
naøy, theo yeâu caàu cuûa 
Doøng Chuùa Cöùu Theá, Toøa 
Thaùnh ñaõ cho ban cho 
Nhaø doøng ñöôïc pheùp môû 
Naêm Thaùnh Meï Haèng Cöùu 
Giuùp baét ñaàu töø 27/6/2015 
ñeán 27/6/2016, keøm theo 
Ôn Toaøn Xaù vôùi caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng, (xöng toäi, 
röôùc leã vaø caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng). 

Ôn Toaøn Xaù naøy coù theå ñöôïc höôûng taïi nhaø thôø thaùnh 
Anphongsoâ ôû thaønh phoá Roâma vaø trong caùc nhaø thôø thuoäc 
Doøng Chuùa Cöùu Theá, bôûi caùc tín höõu Coâng giaùo thöïc taâm 
saùm hoái vaø ñöôïc taùc ñoäng bôûi loøng meán, thöïc hieän moät 
cuoäc haønh höông ñeán caùc Linh aûnh cuûa Ñöùc Trinh Nöõ 
Maria Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø coù loøng soát saéng taham gia 
vaøo caùc nghi thöùc cöû haønh Naêm Thaùnh, hoaëc ít nhaát laø 
daønh thôøi gian thích hôïp ñeå suy nieäm, keát thuùc vôùi Kinh 
Laïy Cha, Kinh Tin Kính vaø khaån caàu vôùi Ñöùc Trinh Nöõ 
Maria.

Caùc tín höõu bò ngaên trôû tham gia vaøo caùc vieäc ñaïo 
ñöùc naøy, vì lyù do tuoåi giaø, beänh taät hoaëc nguyeân nhaân 
nghieâm troïng khaùc, vaãn coù theå höôûng ñöôïc ôn toaøn xaù, 
neáu, thaät loøng ñau ñôùn aên naên veà moïi toäi loãi vaø coù yù ñònh 
thöïc hieän ba ñieàu kieän thoâng thöôøng, hoï keát hôïp thieâng 
lieâng vôùi vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh vaø haønh höông, baèng 
khaån caàu loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa qua Meï Maria 
trong khi daâng nhöõng lôøi caàu nguyeän vaø ñau khoå cuûa hoï 
hoaëc nhöõng söï khoù phaûi chòu trong cuoäc soáng tröôùc moät 
linh aûnh nhoû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria Haèng Cöùu Giuùp.

WHAT YOU WANT TO KNOW ABOUT THE 
EXTRAORDINARY JUBILEE 

YEAR OF MERCY
(continued)

Is Mother of Perpetual Help Vietnamese Church in 
Garland (Diocese of Dallas) A Prilgrimage Church?

Yes, Mother of Perpetual Help Vietnamese Church in 
Garland (Diocese of Dallas) is a pilgrimage church, 
which is not designated as such by Bishop Kevin Farrell 
for the Holy Year of Mercy, but is granted by the 
Apostolic Penitentiary by mandate of Pope Francis for 
the Holy Year of Mother of Perpetual Help on the 150th 
anniversary of Blessed Pope Pius IXs entrusting the Icon 
of Mother of Perpetual 
Help in the care of the 

Redemptorists, 
with the instruction to 
“Make her known to 
the whole world.”

Therefore during the 
Holy Year of Mother of 
Perpetual Help, the 
faithful can gain the 
Plenary Indulgence 
under the usual 
conditions, (sacramental 
confession, Eucharistic communion and prayers for the 
intentions of the Supreme Pontiff) to be gained in the 
Church of St Alphonsus in the City of Rome and in the 
individual Churches of the Congregation of the Most 
Holy Redeemer, by the Christian faithful who are truly 
penitent and moved by charity, make a pilgrimage to 
the icon of Blessed Virgin Mary of Perpetual Help and 
there devoutly take part in the properly configured 
jubilee rites, or at least spend a suitable time in pious 
reflections, concluding with the Lords Prayer, the Creed 
and invocations of the Blessed Virgin Mary. 

Members of the faithful who are impeded from taking 
part in these exercises, by reason of old age, sickness 
or other grave cause, can nevertheless gain the plenary 
indulgence, if, moved by sorrow for any sins whatever 
and have the intention of fulfilling the three usual 
conditions, they associate themselves spiritually with 
the jubilee celebrations and pilgrimages, by asking Gods 
mercy through Mary while offering their prayers and 
sufferings or discomforts of their life before a small icon 
of the Blessed Virgin of Perpetual Help. 

 (to be continued)
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Rao Hoân Phoái
Rao laàn I

* Anh Tröông Quang Vinh, con oâng Tröông Thaân
vaø baø Nguyeãn Hoàng, seõ keát hoân vôùi chò Taêng Yeán Ly,
con oâng Taêng Hieán Giang vaø baø Nguyeãn Thò Thu Anh
vaøo thöù Baûy ngaøy 16/4/2016
* Anh Nguyeãn Phison Johnson, con oâng Nguyeãn
Ñoâng vaø baø Traàn Hoa, seõ keát hoân vôùi chò Phaïm Thò Lan
Anh, con oâng Phaïm Kim Thaønh vaø baø Nguyeãn Thò Tín
vaøo thöù Baûy ngaøy 16/4/2016

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo 
cho cha chaùnh xöù 

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 17/1/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,094.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,125.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2699): $50.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0136 Ngoâ Hoàng Phöôùc $20.00 
0617 Ñinh Quan Höng $102.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
1164 Nguyeãn Minh Huy $50.00 
1301 Hoàng Tuaán $10.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 
1512 Mai Vaên Trung $20.00 
1589 Ñaëng Thò Quyù $10.00 
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1831 Nguyeãn Vaên Quyeát $5.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2299 Leâ Kelly $5.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $10.00 
2524 Traàn Thò Tuù $20.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $100.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $10.00 
2677 Traàn Ngoïc Haûi $5.00 

Hoäi Quaùn $2,020.00 
Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu & Theâm Söùc $1,075.00 
Verizon (Richard Nguyen & Hung Vo) $1,500.00 

Verizon (Tuan Pham) $400.00 

Baûo Trôï Hoäi Chôï Teát 2016:
Cindi’s NY Deli Restaurant $2,000.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0229 Phaïm Thò Ñeàm (Hình) $245.00 
0305 Myõ Linh $2,400.00 
0306 Myõ Linh $100.00 
0352 Nguyeãn Minh Ñan $100.00 
0360 Phaïm Vieát Haûi $200.00 
0378 Tröông Ngoïc Hoa $100.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0476 Traàn Coâng Thanh $2,200.00 
0495 Nguyeãn Thaønh Myõ $2,200.00 

Thoâng Baùo Hoäi Töông Teá
Hoäi vieân: Hoaøng Vaên Minh

Sinh naêm : 1922 – Qua ñôøi ngaøy 4/1/2016
Caên cöù vaøo soá hoäi vieân coøn sinh hoaït theo ñôït ñoùng 
tieàn trôï giuùp gia ñình hoäi vieân qua ñôøi laàn tröôùc, 
Hoäi Töông Teá seõ öùng tröôùc soá tieàn $2,100 trao cho 
gia ñình coá  hoäi vieân Hoaøng Vaên Minh.
Xin quyù hoäi vieân vui loøng ñoùng $10 boài hoaøn cho 
hoäi.
Check xin ñeà traû cho Hoi Tuong Te hoaëc SBMAA
Ngöôøi nhaän: Baø Phieán taïi baøn xin leã hoaëc göûi vaên 
phoøng GX nhôø chuyeån.
Töø ngaøy Chuùa Nhaät 17-1-2016 cho ñeán 31-1-2016.
Xin Chuùa ban bình an cho quyù vò

ST JOSEPH CATHOLIC SCHOOL 
Worship. Study. Serve.

We invite you to come and see the blessings of a 
St. Joseph education.
Open House Dates:
Tuesday, February 2nd at 7:00 pm Thursday, 
February 4th at 9:00 am
600 South Jupiter Road, Richardson, Texas 75081
Phone: 972-234-4679
Email: school@stjosephccschool.net
www.stjosephccschool.net
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TUAÀN 88 (Tuaàn 13 – T.Ö.)
THÖ PHILIPPHEÂ VAØ THÖ PHILEÂMON 

(tieáp theo tuaàn tröôùc)

III. ÑÔØI SOÁNG KITOÂ HÖÕU (1,27 – 2,18)
Thaùnh Phaoloâ nhaéc nhôû caùc tín höõu phaûi “aên ôû laøm

sao cho xöùng vôùi Tin Möøng Ñöùc Kitoâ” (1,27). Soáng Tin 
Möøng khoâng phaûi laø ñieàu deã daõi, ñuùng hôn ñoù laø moät 
cuoäc chieán ñaáu. Nhöng Phaoloâ laïi nhìn nhöõng gian truaân 
vaát vaû trong cuoäc chieán ñoù laø moät phuùc laønh chöù khoâng 
phaûi hình phaït, “Quaû theá, nhôø Ñöùc Kitoâ, anh em ñaõ ñöôïc 
phuùc chaúng nhöõng laø tin vaøo Ngöôøi maø coøn ñöôïc chòu ñau 
khoå vì Ngöôøi” (1,29). Ngaøi noùi ñieàu naøy khoâng nhö moät 
baøi giaùo huaán lyù thuyeát nhöng tröôùc heát nhö kinh nghieäm 
baûn thaân.

Caùch cuï theå, thaùnh Phaoloâ noùi ñeán moät soá neùt ñaëc 
tröng cuûa ñôøi soáng Kitoâ höõu: söï an uûi trong Ñöùc Kitoâ, söï 
khích leä cuûa tình baùc aùi, söï hieäp thoâng trong Thaùnh Thaàn, 
bieát caûm thoâng vaø thöông xoùt (2,1). Neáu caùc tín höõu soáng 
ñöôïc nhö theá, hoï seõ “coù cuøng moät caûm nghó, cuøng moät 
taâm hoàn, cuøng moät yù höôùng nhö nhau” (2,2). Hoï seõ ñoái 
xöû vôùi nhau khoâng theo tính kieâu caêng ích kyû nhöng vôùi 
loøng khieâm toán, coi ngöôøi khaùc hôn mình vaø bieát quan 
taâm ñeán nhu caàu cuûa ngöôøi khaùc hôn laø chæ bieát ñeán nhu 
caàu cuûa baûn thaân.

ÔÛ ñaây thaùnh Phaoloâ ñöa ra maãu möïc tuyeät ñoái laø 
chính Chuùa Gieâsu Kitoâ, “Giöõa anh em vôùi nhau, anh em 
haõy coù nhöõng taâm tình nhö chính Ñöùc Kitoâ Gieâsu” (2,5), 
sau ñoù ngaøi trích daãn moät thaùnh thi veà Chuùa Kitoâ (2,6-
11).

Ñöùc Kitoâ Gieâsu ñaõ khoâng ích kyû baùm vaøo ñòa vò 
ngang haøng vôùi Thieân Chuùa. Ngaøi hoaøn toaøn traùi nghòch 
vôùi Adam laø ngöôøi ñaõ sa vaøo côn caùm doã muoán neân nhö 
Thieân Chuùa, ngang haøng vôùi Thieân Chuùa (x. Kn 3,5). Ñöùc 
Gieâsu ñaõ töï nguyeän truùt boû vinh quang ñeå maëc laáy thaân 
noâ leä maø Adam ñaõ ñeå laïi cho nhaân loaïi. Vaø Ñöùc Gieâsu 
ñaõ ñi ñeán cuøng con ñöôøng “huyû mình ra khoâng” naøy khi 
haï mình vaâng phuïc cho ñeán cheát, vaø cheát treân thaäp giaù 
(2,8). Trong caùc baûn vaên coå nhaát veà thaùnh thi naøy, chæ noùi 
ñeán caùi cheát chöù khoâng nhaéc ñeán thaäp giaù. Nhöng ñoái vôùi 
Phaoloâ, thaäp giaù chính laø bieåu töôïng vinh quang (1Cor 
1,18) neân ngaøi nhaán maïnh raèng Ñöùc Gieâsu ñaõ cheát treân 
thaäp giaù.

Neáu con ñöôøng kieâu caêng töï maõn cuûa Adam, muoán 
“neân nhö Thieân Chuùa,” ñaõ daãn ñeán thaát baïi vaø huyû dieät, 
thì ngöôïc laïi, Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa toân vinh vaø 
taëng ban danh hieäu troåi vöôït treân muoân ngaøn danh hieäu 

(2,9) ñeán noãi “vöøa nghe Danh Thaùnh Gieâsu, caû treân trôøi 
döôùi ñaát vaø trong nôi aâm phuû, muoân vaät phaûi baùi quyø; vaø 
ñeå toân vinh Thieân Chuùa Cha, moïi loaøi phaûi môû mieäng 
tuyeân xöng raèng: Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Chuùa” (2,10-11).

Coù leõ Phaoloâ vaän duïng thaùnh thi naøy ñeå ñaùp öùng 
nhöõng gì ngaøi muoán caùc tín höõu Philippheâ quan taâm, töùc 
laø söï khieâm toán, huyû mình ra khoâng ñeán noãi chaáp nhaän caû 
caùi cheát. Cuõng nhö Thieân Chuùa ñaõ toân vinh Ñöùc Gieâsu, 
thì nhöõng Kitoâ höõu naøo chaáp nhaän ñau khoå vaø cheát vì ñöùc 
tin cuõng seõ ñöôïc ban taëng söï soáng môùi khi Chuùa trôû laïi 
(1Thes 4,13-18).

IV. THÖ PHILEÂMON
Ñöùc Beâneâñictoâ XVI giaûi thích yù nghóa cuûa thö

Phileâmon nhö sau: “Ñaây laø moät böùc thö caù nhaân maø 
thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát trong tuø vaø giao cho ngöôøi noâ 
leä chaïy troán (Oneâsimoâ) göûi ñeán cho chuû cuûa anh laø 
Phileâmon. Thöïc vaäy, Phaolo ñaõ traû ngöôøi noâ leä naøy cho 
chuû, veà nôi anh ta ñaõ boû troán, vaø ngaøi khoâng truyeàn leänh 
nhöng naøi van: “Toâi van xin anh cho ñöùa con cuûa toâi, ñöùa 
con toâi ñaõ sinh ra trong caûnh xieàng xích… toâi xin göûi noù 
veà cho anh; xin anh haõy ñoùn nhaän noù nhö ngöôøi ruoät thòt 
cuûa toâi… Noù ñaõ xa anh moät thôøi gian, coù leõ chính laø ñeå 
anh ñöôïc laïi noù caùch vónh vieãn, khoâng phaûi ñöôïc laïi moät 
ngöôøi noâ leä, nhöng thay vì moät ngöôøi noâ leä, thì laø moät 
ngöôøi anh em raát thaân meán” (1,10-16). Nhöõng con ngöôøi 
voán quan heä vôùi nhau nhö chuû nhaân vaø noâ leä, trong ñieàu 
kieän xaõ hoäi cuûa hoï, nhöng nay trong tö caùch laø thaønh vieân 
cuûa Giaùo Hoäi duy nhaát, hoï ñaõ trôû neân anh chò em vôùi 
nhau, ñoù laø caùch maø caùc Kitoâ höõu xöng hoâ vôùi nhau. Hoï 
ñöôïc taùi sinh nhôø bí tích Thaùnh Taåy, ñöôïc uoáng cuøng moät 
Thaùnh Thaàn, vaø cuøng nhau laõnh nhaän Mình Thaùnh Chuùa. 
Duø cho cô caáu beân ngoaøi vaãn y nguyeân, vieäc naøy ñaõ thay 
ñoåi xaõ hoäi töø beân trong. Neáu Thö Do Thaùi noùi raèng nhöõng 
Kitoâ höõu khoâng coù nôi ñònh cö vónh vieãn treân traàn gian 
naøy, nhöng tìm kieám moät choán ñònh cö töông lai (11,13-
16), thì ñieàu naøy khoâng chæ ñôn giaûn laø höôùng veà vieãn 
caûnh töông lai: ngöôøi Kitoâ höõu xem xaõ hoäi hieän taïi nhö 
moät xaõ hoäi baát toaøn; hoï thuoäc veà moät xaõ hoäi môùi, xaõ hoäi 
ñoù laø cuøng ñích haønh trình cuûa hoï, vaø cuõng laø ñieàu maø hoï 
caûm nghieäm tröôùc ngay trong cuoäc löõ haønh naøy.” (Thoâng 
ñieäp Spe Salvi, soá 4)
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And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and a report concerning him went out through all the surrounding
country. 15 And he taught in their synagogues, being glorified by all. 16 And he came to Nazareth, where he had been brought 

up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read; 17 and there was given to 
him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, 18 “The Spirit of the Lord is 
upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and 
recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, 19 to proclaim the acceptable year of the Lord.” 20 
And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. 
21 Then he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.” 22 All spoke well of him and were 
amazed at the gracious words that came from his mouth. They said, “Is not this Joseph’s son?”

Meditation: What does the Gospel of Luke tell us about
Jesus and his mission and what he came to do for us? Many 
skeptics question the reliability and accuracy of the Gospel 
accounts of Jesus. Luke tells us that his account is utterly 
believable because it comes from firsthand witnesses (Luke 
1:2) who knew Jesus personally, heard him teach, saw his 
miracles, and witnessed his atoning death on the cross and his 
rising from the tomb to everlasting life. 

Luke begins his account by addressing his friend, 
Theophilus, a name which means “beloved of God” (Luke 
1:3). In so many words Luke tells his friend (and us as well), 
I am writing to you the most incredible story humankind has 
known - and which many witnesses and messengers of God’s 
word have openly explained on many occasions. Luke wants 
his friend and all who read his account to “know the truth” 
(Luke 1:4) concerning Jesus of Nazareth who was sent from the 
Father in heaven and anointed by the Holy Spirit to bring us the 
good news and power of God’s kingdom.

The “good news”of Jesus brings new life and freedom 
The word “gospel” literally means “good news.”  The 

Gospel is the Good News of Jesus Christ and the new life and 
freedom he has won for us through his atoning death on the 
cross for our sins and his resurrection to everlasting life and 
glory with the Father in heaven. The Gospel is the all-powerful 
and all-merciful word of God for us today as much as it was 
for the people who first heard it in Jesus’ time. It’s a life-
giving word that has supernatural power to change, transform, 
and bring freedom and healing to those who accept it as the 
living word of God. Are you hungry for God’s word of truth 
and mercy, love and forgiveness? And do you want to grow in 
the knowledge of God and what he has accomplished for us 
through his Son, Jesus Christ?

Jesus came in the power of the Spirit 
Luke tells us that Jesus was about 30 years of age when 

he began his public ministry (Luke 3:23). Right after Jesus 
was baptized by John and anointed by the Spirit at the River 
Jordan (Luke 3:21-22), he spent 40 days in the wilderness to 
devote himself to prayer and fasting (Luke 4:1-13). At the end 
of this period of spiritual preparation and testing, Luke tells 
us that Jesus “returned in the power of the Spirit to his own 
land of Galilee” (Luke 4:14). Jesus chose to begin his public 
ministry in Galilee first, rather than in Jerusalem, the holy city 
and temple of God. This was in fulfillment of the prophecy of 

Isaiah 9:1,2.  
Luke tells us that Jesus chose to publicly announce his 

mission in the synagogue at Nazareth. The people there were 
familiar with Jesus since it was his custom to regularly attended 
the weekly Sabbath service. Jesus was also known by many 
in Nazareth as a “carpenter” (Mark 6:3) and “son of Joseph” 
(Luke 4:21). When the president of the synagogue called on 
Jesus to read from the book of the prophet Isaiah, Jesus chose 
to read Isaiah’s description (verses 1-2 of chapter 61) of  what 
the Messiah would do when he came to restore God’s kingdom 
for the people of Israel. 

“The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed 
me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim 
release to the captives and recovering of sight to the blind, to set 
at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable 
year of the Lord” (Isaiah 61:1-2).

Isaiah had prophesied that the Messiah would be sent by 
God and anointed in the power of the Holy Spirit to preach 
“good news” and bring healing, blessing, and freedom to all 
who were oppressed (see Isaiah 61:1-2). Jesus awakened their 
hope in God’s promises when he announced that this word 
was now being fulfilled in his very own person. Luke tells us 
that the people of Nazareth spoke well of him and received 
his “gracious word” with amazement and wonder. But they 
also openly questioned how the “son of Joseph” would fulfill 
this Messianic mission (Luke 4:21). Jesus challenged them to 
believe the word God had spoken through the prophets and the 
word he now speaks in God’s name through the power of the 
Holy Spirit.

Jesus renews and strengthens us in faith, hope, and love
The Lord Jesus speaks this same word to each of us today 

- he comes to bring us healing and restoration, pardon and
freedom from the oppression of sin, despair, hopelessness, and
destruction. Do you believe his word with expectant faith and
trust, or with doubt and indifference? The Lord will not refuse
to pour out his Spirit on all who trust in him. Ask the Lord Jesus
to renew in you the joy of the Gospel and the freedom to live
each day with trusting faith, joyful hope, and fervent love.

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and 
dreams. Through the gift of your Holy Spirit you bring us truth, 
freedom, and abundant life. Fill me with the joy of the Gospel 
and inflame my heart with a burning love for you and a deep 
thirst for your word.”

Sunday Lesson for the Youth


