
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
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
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: 6:30 pm-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 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: 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: 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
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...469-494-8334

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 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. 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

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

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

Ban Giúp Lễ
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

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

         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.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

CHÚA NHẬT 13 THườNg NiêN Năm B - Ngày 1/7/2018



Tìm hiểu về 
Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

- Lịch sử: Bức Linh ảnh nguyên thủy Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp này xuất hiện vào thế kỷ thứ 14, 
được phác họa theo nghệ thuật Byzantine thuộc 
trường phái Crêta (Hy Lạp). Kích thước của Linh 
ảnh là 51.8 x 40.4 cm. Linh ảnh này có tước hiệu 
“Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” được loan truyền đầu 
tiên tại Nhà Thờ Thánh Mátthêu ở Rôma, là nơi ảnh 
thánh được sùng kính từ 1499 cho đến 1798.

- Miêu tả: Từ khuôn mặt dịu hiền của Đức Mẹ, 
ta nhìn xuống bàn tay êm ái của Mẹ đang chỉ vào 
Chúa Kitô. Bàn tay ấy kêu mời ta hướng lòng về 
Thiên Chúa và đặt niềm tin cậy vào Ngài. Đức 
Maria được “rợp bóng” bởi phép Đức Chúa Thánh 

Thần và đã hạ sinh Đức Giêsu và đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô, Chúa 
Cứu Thế. Chỉ nhờ Người mà ta mới thật sự đến được với Thiên Chúa 
và gọi Ngài là Cha.

Thiên Chúa cứu độ chúng ta nhờ cuộc khổ nạn của Con Ngài. 
Thánh Giá, lưỡi đòng và bọt biển là những khí cụ được các Tổng 
Lãnh Thiên Thần cung kính dâng cho Chúa Giêsu, ám chỉ cuộc khổ 
nạn ấy. Đôi tay của Chúa Con nắm chặt lấy bàn tay phải của Đức 
Mẹ, tượng trưng cho sự hiệp nhất giữa Mẹ và Con, đồng thời sự “cứu 
giúp” của Mẹ đối với Chúa Giêsu và tất cả những ai biết chạy đến 
cùng Mẹ. Ta còn nhìn thấy Chúa Giêsu ngồi trên “ngai” của Người, 
là Đức Maria: chính Mẹ là “ngai của ơn cứu độ” (là Chúa Kitô).

- Biểu tượng màu sắc: Màu Vàng Kim: tượng trưng cho Nước 
Trời và ánh sáng vĩnh cửu. Màu Đỏ và Xanh Lục: Thần tính. Màu 
Xanh Dương và Đỏ: Nhân tính.

- Ý nghĩa: Chúa Kitô là thần tính mặc lấy nhân tính; Thiên Chúa 
đội lốt phàm nhân. Đức Maria là con người “được thần tính hóa” nhờ 
mang lấy thiên chức, là Mẹ của Con Thiên Chúa.

- Chữ Hy Lạp và Biểu Tượng:

* MP - OY: Mẹ Thiên Chúa

* OAM: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

* OA   : Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien

* IC XC: Giêsu Kitô

* Ngôi sao: Có hai ngôi sao ở trên khăn che đầu Đức Mẹ. Một 
ngôi sao mang hình chữ thập; ngôi kia tỏa ra tám tia sáng - ám chỉ 
Đức Mẹ là Ngôi Sao Biển đem Ánh Sáng là Chúa Kitô đến cho thế 
gian.

* Chiếc dép đứt quai: Cố ý cho ta thấy gót chân của Chúa Giêsu. 
Đây tượng trưng cho sự kiện Thiên Chúa nhập thể vào lịch sử nhân 
loại. Thiên Chúa bước đi trên mặt địa cầu này với đôi chân của Con 
Người.

Câu ghi lòng trong tuần: “Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó.” 2Cr 8, 14

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

Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gắn 
bó với Dòng Chúa Cứu Thế đã hơn 150 

năm nay và rất quen thuộc với người Công giáo 
Việt Nam kể từ khi các linh mục tu sĩ Dòng 
Chúa Cứu Thế từ Canada (Tỉnh dòng St. Anne-
de-Beaupré) đến thừa sai tại Việt Nam kể từ 
năm 1925. Riêng Giáo xứ của chúng ta nhận 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng nên 
những ai đến Nhà thờ của chúng ta từ xa đã thấy 
Ảnh khảm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được gắn ở 
tháp chuông trông thật oai nghi. Do Lễ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp là Bổn mạng của Giáo xứ được 
cử hành vào ngày 27/6 vừa qua là ngày thường 
nên ít người có thể đến tham dự nên Giáo xứ 
chúng ta mừng trọng thể Lễ Bổn mạng này vào 
Chúa nhật thứ 13 Thường niên năm B hôm nay 
(1/7/2018). Mặc dù Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là danh hiệu rất 
quen thuộc với giáo dân chúng ta nhưng thiết tưởng không phải 
ai cũng hiểu rõ sự tích và ý nghĩa của Linh ảnh này; vì thế, tôi 
xin gửi đến mọi người một ít tư liệu về Linh ảnh này để một 
khi hiểu rõ thì chúng ta càng thêm lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu 
Giúp và sống tâm tình của Mẹ.

Lịch sử Linh Ảnh
Bức Linh ảnh nguyên thủy (original Icon) Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp được lưu giữ và sùng kính tại Nhà thờ Thánh Anphong ở 
Rôma (số 26, Đường Merulana).

Theo truyền thống kể lại, vào thế kỷ thứ 15, có một thương 
gia đem bức Linh ảnh này đến Rôma từ đảo Crêta (ngoài khơi 
nước Hy lạp). Nhiều sự nhiệm mầu đã xảy ra và bức Linh ảnh 
đã được rước về Nhà thờ Thánh Mátthêu vào năm 1499. Suốt ba 
thế kỷ, Linh ảnh Mẹ đã khiến cho biết bao tín hữu đến tôn sùng 
và cầu khẩn. Vào năm 1798, quân đội Napoleon của Pháp chiếm 
đóng Rôma và tàn phá Nhà thờ. Bức Linh ảnh được đem về Nhà 
thờ Đức Bà Posterula nhưng lại bị cất giấu suốt 70 năm.

Năm 1885, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) mua được một khu 
đất trong vùng “Villa Caserta” nhằm xây Nhà Trung Ương cho 
toàn Dòng. Khu đất khá rộng lớn, bao gồm cả khu vực khi xưa 
là Nhà thờ Thánh Mátthêu đã bị tàn phá. Ngày trên nền móng 
Nhà thờ cũ, DCCT quyết định xây một ngôi nhà thờ mới nhằm 
tôn kính Thánh Anphong, vị Sáng lập DCCT; đồng thời, cũng 
có ý rước Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về lại nơi sùng kính ban 
đầu.

Vào ngày 11 tháng 12 năm 1865, Chân phước Giáo hoàng 
Piô IX trao Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu 
Thế và truyền rằng: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 1866, Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu 
Giúp đã trở về với dân chúng và được tôn xưng tại Nhà thờ 
Thánh Anphong. Ngày nay, ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là ảnh 
thánh về Mẹ Maria họa theo truyền thống Đông phương được 
biết đến nhiều nhất trên thế giới.



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

V Chuùa Nhaät XIII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 1-7-2018   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 1/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân naêm B.

Giaùo xöù möøng troïng theå Leã Boån maïng Ñöùc Meï          
Haèng Cöùu Giuùp.

       Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Baùc aùi Giaùo hoaøng  
“Ñoàng Xu Thaùnh Pheâroâ” (Holy Father’s Annual   
 Collection - Peter’s Pence Collection)

- Thöù Hai 2/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 3/7. Leã Thaùnh Toâma Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Tö 4/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân. 

Leã Ñoäc laäp Hoa Kyø.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 5/7. Leã Thaùnh Antoân Zacaria,

Linh muïc; Thaùnh EÂlizabeùt Boà Ñaøo Nha.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 6/7. Leã Thaùnh Maria Goâreùtti,

Trinh nöõ, Töû ñaïo.

- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 7/7. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 8/7 trong Tuaàn 14 Thöôøng nieân naêm B.

       YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA  
ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG THAÙNG 7/2018
The Pope’s Prayer Intention in July 2018

* YÙ Truyeàn Giaùo: Caàu cho caùc linh muïc. Xin cho 
caùc linh muïc ñang thi haønh söù vuï trong hoaøn caûnh vaát 
vaû vaø coâ ñôn ñöôïc naâng ñôõ vaø khích leä baèng söï gaén 
boù maät thieát vôùi Chuùa vaø tình baèng höõu vôùi nhöõng anh 
em linh muïc khaùc.

* Evangelization: Priests and their Pastoral 
Ministry. That priests, who experience fatigue and 
loneliness in their pastoral work, may find help and 
comfort in their intimacy with the Lord and in their 
friendship with their brother priests.

      GIAÙO XÖÙ MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG  
ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP 

Vaøo chieàu thöù Baûy 30/6 & Chuùa nhaät 1/7, Giaùo 
xöù möøng troïng theå Leã Boån Maïng Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp. 

Rieâng ngaøy Chuùa nhaät 1/7/2018, Giaùo xöù chæ coù 
3 Thaùnh leã: 7 giôø saùng (thay vì 7 giôø 30), 10 giôø saùng 
vaø 5 giôø chieàu (khoâng coù Thaùnh leã 12 giôø tröa).

Chöông trình möøng Boån maïng trong Thaùnh leã 10 
giôø saùng nhö sau:

- 8:30 am: Taäp trung

- 9 am: Röôùc kieäu trong khuoân vieân Giaùo xöù &
Muùa Daâng Hoa

- 10 am: Thaùnh leã

- 11:15 am: Picnic cho toaøn Giaùo xöù trong Saân Ñaäu
Xe tröôùc Nhaø Gieârañoâ vôùi söï tieáp tay naáu nöôùng cuûa 
caùc Hoäi ñoaøn. 

Ngoaøi ra, Giaùo xöù cuõng toå chöùc thi ñaáu boùng 
chuyeàn ôû saân banh, ñaáu boùng baøn ôû Hoäi tröôøng Thaùnh 
Anphong, haùt Karaoke vaø chôi Bingo (coù giaûi thöôûng). 
Rieâng cho caùc em thieáu nhi, Giaùo xöù coù möôùn Water 
Slide (Tröôït nöôùc) vaø ñaët ôû baõi coû Nhaø Gieârañoâ. Vì 
theá, xin caùc phuï huynh ñem ñoà taém (swimming cloth) 
cho con em ñeå tham gia troø chôi naøy. 

CHÖÔNG TRÌNH CHẦU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ
              TÖØ 8 PM THÖÙ NAÊM 5/7/2018 

ÑEÁN 7 PM THÖÙ SAÙU 6/7/2018
YÙ Chæ: Caàu Nguyeän Cho Caùc Tín Höõu Trong Giaùo 

Xöù YÙ Thöùc Veà Söù Maïng Laøm Chöùng Tin Möøng

* Thöù Naêm 5/7/2018
8pm – 9pm: Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå 
9pm-10pm: Ñoaøn Thanh Nieân
10pm-11pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo 
11pm-12pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

* Thöù Saùu 6/7/2018
12am-1am: Legio – Legio
1am-2am: Legio – Legio
2am-3pm: Legio – Legio
3am-4am: Hoäi Ñoàng Muïc Vuï - HÑ Taøi Chaùnh 
4am-5am: Thöøa Taùc vieân Röôùc Leã & Ñoïc Saùch 

Thaùnh - Hoäi Hieäp só Columbus
5am-6am: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

*** Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 6/7, sau Thaùnh Leã 
7am taïi Nhaø Nguyeän, xin moïi ngöôøi tieáp tuïc tham 
döï caùc giôø chaàu löôït cho ñeán Thaùnh leã 7pm.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt
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VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ
NGHÆ LEÃ ÑOÄC LAÄP

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa trong hai ngaøy 
thöù Tö (4/7) vaø thöù Naêm (5/7) ñeå möøng Leã Ñoäc Laäp. 
Vaên phoøng seõ môû cöûa laïi hoâm thöù Saùu (6/7).

In observance of the Independence Day, the Parish 
Office will be closed in two days: Wednesday (Jul 4) & 
Thursday (Jul 5). The office will reopen Friday, Jul 6.

KHAI GIAÛNG  

LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG CHONGÖÔØI LÔÙN  
NIEÂN KHOÙA 2018-2019

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ khai giaûng Lôùp 
Giaùo Lyù Döï Toøng 2018-2019 vaøo thöù Ba ngaøy 21 thaùng 
8 naêm 2017 luùc 7 giôø 30 toái taïi Trung Taâm Giaùo Duïc 
Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139-141.

Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc 
haønh ñôøi soáng cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù Ba 
haèng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham döï Thaùnh Leã 
moãi saùng Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am. 

Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo dòp Leã Chuùa Thaùnh Thaàn 
Hieän Xuoáng vaøo ngaøy 9 thaùng 6 naêm 2019.

Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn ñôn 
vaø noäp taïi vaên phoøng Giaùo Xöù. Muoán bieát theâm chi tieát 
hoaëc coù thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi Phoù Teá Vincent 
Ñaøm Höõu Thö (972-523-0037)

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 26
MUØA THU 2018

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 
7 thaùng 9, 2018 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2 
cuoái tuaàn lieân tieáp:

* Thöù Saùu 7 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 8 thaùng 9, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
* Thöù Saùu 14 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 15 thaùng 9, 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.

Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073.

GIAÛI TOÄI SAÙNG THÖÙ NAÊM HAÈNG TUAÀN
Keå töø thaùng 7/2018 trôû ñi, Giaùo xöù seõ coù cha ngoài 

toøa giaûi toäi vaøo moãi thöù Naêm töø 9-10 giôø saùng cho 
nhöõng ngöôøi khoâng theå ñi xöng toäi vaøo nhöõng buoåi 
chieàu. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät vaø khaån caáp, anh chò 
em coù theå lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå laáy heïn 
vôùi caùc cha ñeå xöng toäi ngoaøi thôøi gian qui ñònh.

SA MAÏC ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ 
EMMANUEL

EUCHARISTICE YOUTH MOVEMENT CAMP
Date: August 10th @ 6pm – August 12th @ 12pm, 

2018

Location: East Fork Park - Lake Lavon

Address: 1901 Skyview Drive, Wylie, TX 75098

Registration: July 1st – July 22nd 

Fee: $30 with T-shirt

Who: All TNTT members

       MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÃN ÑI LEÃ
 SUNDAY MASS DURING SUMMER VACATION

Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, 
nhöng ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa 
nhaät. Neáu muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø Coâng 
giaùo gaàn ñoù, xin vaøo www.masstimes.org. Chæ caàn cho 
bieát ñòa chæ hoaëc zip code nôi mình ñang ôû, website 
naøy seõ cho bieát ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when 
traveling or when it is not practical to attend their 
regular parishes. Masstimes.org makes it much easier 
to search for a Mass by presenting all the possibilities 
in a geographical area on one page. This website 
provide worship times, church locations, contact 
information, website links and maps. There are 117,000 
churches in 201 countries/territories. Mass Times only 
lists Catholic churches that are on diocesan websites or 
information provided by a dioceses.
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GIAÙO PHAÄN DALLAS CÖÛ HAØNH THAÙNH LEÃ 
KYÛ NIEÄM NGAÂN KHAÙNH 

& KIM KHAÙNH THAØNH HOÂN
SILVER AND GOLDEN ANNIVERSARY MASSES

 Naêm nay, Giaùo phaän Dallas seõ toå chöùc 2 Thaùnh Leã 
rieâng ñeå möøng Kyû Nieäm Ngaân Khaùnh daønh cho caùc ñoâi 
vôï choàng möøng 25 naêm thaønh hoân & Kyû nieäm Kim 
Khaùnh daønh cho nhöõng ñoâi vôï choàng möøng 50 naêm 
thaønh hoân trôû leân.

* Thaùnh Leã Kyû Nieäm Kim Khaùnh cho nhöõng ñoâi vôï 
choàng thaønh hoân 50 naêm vaø töø 50 naêm trôû leân seõ ñöôïc 
cöû haønh vaøo luùc 2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 25/8/2018 taïi 
Nhaø thôø Chính toøa Ñeàn Ñöùc Meï Guadalupe cuûa Giaùo 
phaän. Kyû nieäm 50 naêm thaønh hoân trôû leân daønh cho caùc 
caëp vôï choàng keát hoân vaøo naêm 1968 hoaëc tröôùc ñoù.

Muoán tham döï, xin ghi danh online ôû ñòa chæ www. 
cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018. Haïn choùt 
ghi danh laø Chuùa nhaät ngaøy 19/8/2018.

* Thaùnh Leã Kyû Nieäm Ngaân Khaùnh cho nhöõng ñoâi vôï 
choàng thaønh hoân ñöôïc 25 naêm seõ ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 
2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 11/8/2018 taïi Nhaø thôø Chính 
toøa Ñeàn Ñöùc Meï Guadalupe cuûa Giaùo phaän. Kyû nieäm 
25 naêm thaønh hoân daønh cho caùc caëp vôï choàng keát hoân 
vaøo naêm 1993.

Muoán tham döï, xin ghi danh online ôû ñòa chæ www. 
cathdal.org/Silver_Anniversary_August_2018. Haïn choùt 
ghi danh laø Chuùa nhaät ngaøy 5/8/2018.

This year, the Diocese of Dallas is hosting a Silver 
Anniversary Mass and a Gold Anniversary Mass—two 
separate Masses to celebrate those married 25 years, and 
those who are married 50 years and 50+ years.

* The Diocesan Gold Anniversary Mass celebrating 
50 and 50+ Years of Marriage will be held on Saturday, 
August 25, 2018 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of 
the Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples 
celebrating their 50th (married in 1968) or 50+ years of 
marriage (married in 1967 or before) in 2018. 
Registration is required; link to register is https://
www.cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018. 
Registration deadline is Sunday, August 19, 2018. 

* The Diocesan Silver Mass celebrating 25 years of 
marriage will be held on Saturday, August 11, 2018 at 
2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of 
Guadalupe. This celebration is for couples celebrating 
their 25th anniversary in 2018 (married in 1993). 
Registration is required, link to register is https://
www.cathdal.org/Silver_Anniversary_August_2018. 
Registration deadline is Sunday, August 5, 2018. 

       VAÊN PHOØNG KHOÁI GIAÙO DUÏC  
ÑOÙNG CÖÛA MUØA HEØ

Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc ñoùng cöûa trong Muøa Heø 
keå töø Chuùa nhaät 28/5 vaø seõ môû cöûa laøm vieäc trôû laïi 
vaøo Chuùa nhaät 12/8. Ngaøy Khai giaûng caùc Chöông 
trình Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå laø vaøo 
Chuùa nhaät 19/8. Xin löu yù laø ngaøy Khai giaûng naêm nay 
nhaèm vaøo Chuùa nhaät 19/8 töùc laø 2 tuaàn leã tröôùc Cuoái 
Tuaàn Leã Lao Ñoäng (thay vì 1 tuaàn leã nhö moïi naêm).

The Sunday School Office will be closed as of Sunday 
May 28th and reopen on Sunday August 12th. The First 
Day of the 2018-2019 School Year will be on Sunday 
19th (2 weeks before Labor Day Weekend).

TRANG PHUÏC TRONG THAÙNH LEÃ 
DRESS CODE FOR HOLY MASS 

Ñeå baøy toû söï kính troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø toân 
troïng vôùi ngöôøi khaùc, khi ñeán Nhaø thôø, xin moïi ngöôøi 
löu yù veà trang phuïc:

KHOÂNG maëc aùo ba loã

KHOÂNG maëc quaàn ñuøi

KHOÂNG maëc vaùy quaù ngaén 

KHOÂNG maëc aùo hôû naùch 

KHOÂNG maëc aùo moûng xuyeân thaáu 

KHOÂNG maëc aùo khoeùt coå saâu

 NO T-shirt

NO Shorts 

NO Short skirts or short dresses NO 

Tank tops or Spaghetti straps NO 

See through garments

NO Low cut shirts

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.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Chuùa Nhaät Ngaøy 24/6/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,240.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $380.00 
Tieàn Khaán: $1,786.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   SDB 2888 $60.00 
   SDB 2993 $500.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên  $     300.00 
0114 Traàn Trinh  $       50.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu  $         5.00 
0173 Maïc Vaên Nghinh  $         5.00 
0192 Nguyeãn Haûi  $         5.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm  $         5.00 
0436 Traàn Vaên Tích  $         5.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc  $       12.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân  $       20.00 
0969 Nguyeãn Troïng Tuaán  $       10.00 
0988 Laõ Thò Hoa  $       10.00 
0992 Buøi Chieán Thaéng  $       20.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung  $         5.00 
1222 Leâ Huy Phan  $       20.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng  $       10.00 
1301 Hoàng Tuaán  $       10.00 
1387 Nguyeãn Thò Hieàn  $         5.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù  $         5.00 
1749 Nguyeãn Vaên Chaán  $       10.00 
1778 Traàn Ñình Phaùi  $         5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc  $       20.00 
1925 Traàn Vaên Hoà  $       20.00 
2082 Nguyeãn Tieán Thònh  $       20.00 

2224 Nguyeãn Khaûi  $         5.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng  $         5.00 
2524 Traàn Thò Tuù  $       10.00 
2589 Döông Quang Thanh  $         5.00 
2594 Leâ Vaên Vieân  $       10.00 
2714 Hoaøng Thò Hoa  $         5.00 
2763 Nguyeãn Thomas  $       10.00 
2774 Vuõ Ñ. Ñöùc  $       10.00 
2776 Ñoã Keá Toaïi  $         5.00 
2780 Nguyeãn Kathy  $       20.00 
2794 Nguyeãn Trung Bình  $       10.00 
2864 Nguyeãn Vaên Taâm  $     300.00 
2872 Ñinh Thò Hoàng  $         5.00 
2884 Nguyeãn Ngoïc Haäu  $       15.00 
2888 Laïi Ngoïc Hoaønh  $       20.00 
2911 Nguyeãn Chí Coâng  $       20.00 
2923 Ngoâ Vaên Kieân  $     100.00 
2954 Nguyeãn Q. Duy Quí  $       10.00 

Hoäi Quaùn  $  1,016.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0253 Traàn Phöôùc Thoï  $     100.00 
0254 Nguyeãn Vaên Hueä  $     200.00 
0320 Kathy Nguyen  $     200.00 
0405 Vuõ Quoác Thaûo  $  2,400.00 
0412 Hoaøng Xuaân Ñoàng  $  1,100.00 
0413 Nguyeãn Thuûy Tieân 

(Niche, Nameplate, Picture)  $  2,800.00 
0646 Khoång Trung Thaàn  $     100.00 
650-651  Tröông Thò Mai Hieàn  $     100.00 

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm 

hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh thuoäc 
nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö Kinh 
thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû audio, 
video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình cuûa 
website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông trình ñöôïc 
nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán ghi 
danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn access code 
cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät account vôùi 
email cuûa moãi ngöôøi. 

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

WORLD YOUTH DAY PANAMA 
PILGRIMAGE FOR CATHOLIC YOUNG ADULTS 

(18+) IN THE DIOCESE OF DALLAS
 World Youth Day Panama (Jan 21-28, 2019) is an 

opportunity for pilgrims from around the world to come 
together to pray, worship, and celebrate the Catholic 
faith. 

A pilgrimage has been designed especially for 
Catholic young adults (ages 18+) in the Diocese 
of Dallas. Individuals register directly with Faith 
Journeys. Faith Journeys is the travel partner who will 
accept all registrations and administrate reservations 
and payment collection. 

Cost: $2995. For registration & info visit: www.
DallasAtWYD.org
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CHA NGUYEÃN DUY TAÂN LAØ TAÁM GÖÔNG MUÏC TÖÛ CAN ÑAÛM BEÂNH VÖÏC ÑAØN CHIEÂN VAØ COÂNG LYÙ

Theo töôøng thuaät cuûa Cô quan Truyeàn Thoâng Asianews.it 
cuûa YÙ, baát keå nhöõng ñe doïa ñaøn aùp taøn baïo ñang bao truøm leân 
xaõ hoäi Vieät Nam, ngaøy 19 thaùng 6, Cha Taân, linh muïc chính xöù 
Thoï Hoøa (tænh Ñoàng Nai), ñaõ ñeán traïi taïm giam cuûa coâng an 
Bieân Hoøa (30 km veà phía baéc Saøigoøn). Ngaøi ñaõ yeâu caàu ñöôïc 
gaëp moät giaùo daân bò maát tích hôn 10 ngaøy. Caûnh saùt döôøng nhö 
ngaïc nhieân tröôùc söï can ñaûm cuûa ngaøi vì ngaøi noùi vôùi hoï haønh 
ñoäng cuûa hoï laø khoâng ñuùng vôùi luaät phaùp khi baét giöõ moät ngöôøi 
bieåu tình oân hoøa.

Laàn cuoái cuøng ngöôøi ta nhìn thaáy chò Phaïm Ngoïc Haïnh, meï 
cuûa naêm ñöùa con, laø ngaøy 10 thaùng 6, khi coâ tham gia moät cuoäc 
bieåu tình oân hoaø ôû coâng vieân trung taâm Ñoàng Nai. Caùc videos 
thu ñöôïc taïi hieän tröôøng vaø ñöôïc coâng boá treân caùc maïng xaõ hoäi 
cho thaáy chò Haïnh ñaõ bò moät nhoùm coâng an maëc thöôøng phuïc 
haønh hung vaø baét ñi. Keå töø ñoù gia ñình ñaõ khoâng ñöôïc bieát tin 
chò.

Vò linh muïc chaùnh xöù leân tieáng phaûn ñoái caûnh saùt vì hoï taán 
coâng vaø baét giöõ moät ngöôøi phuï nöõ hoøa bình, laø ngöôøi chæ muoán 
baøy toû moät caùch hôïp phaùp söï baát ñoàng cuûa mình ñoái vôùi caùc döï 
luaät veà an ninh maïng vaø caùc ñôn vò haønh chính vaø kinh teá ñaëc 
bieät. Ñoái vôùi haøng trieäu ngöôøi Vieät Nam, döï luaät thöù hai, 
thöôøng ñöôïc goïi laø luaät “ñaëc khu”, laø nhaèm “baùn ñöùng” ñaát 
nöôùc cho Trung Quoác. Haøng ngaøn ngöôøi treân khaép ñaát nöôùc ñaõ 
bò baét sau cuoäc bieåu tình ngaøy 10 thaùng Saùu taïi moät quoác gia 
nôi cheá ñoä coäng saûn aùp duïng moät chính saùch kieåm duyeät gaét 
gao vaø toû ra baát khoan dung vôùi nhöõng chæ trích.

   Cuoäc phaûn ñoái cuûa Cha Taân taïi traïi taïm giam Bieân Hoøa 
chöagiuùp ñem laïi töï do cho chò Haïnh vaø ñaõ thu huùt söï chæ trích 
töø giôùi truyeàn thoâng nhaø nöôùc. Tuy nhieân, Cha Paul Vaên Chi 
ñaùnh giaù cao loøng can ñaûm muïc töû cuûa Cha Taân theå hieän “vaøo 
moät trong nhöõng thôøi ñieåm khoù khaên nhaát trong lòch söû daân 
toäc”.

Chính Cha Taân, 50 tuoåi, cuõng laø naïn nhaân cuûa söï ñaøn aùp töø 
phía nhaø caàm quyeàn Vieät Nam. Hai tuaàn tröôùc, ngaøi ñaõ bò chaën 
laïi taïi saân bay Taân Sôn Nhaát khoâng cho xuaát caûnh khi ngaøi ñònh 
ñaùp chuyeán bay ñeán Malaysia vôùi 24 linh muïc khaùc cuûa giaùo 
phaän Xuaân Loäc. Coâng an cöûa khaåu noùi ngaøi “khoâng ñöôïc pheùp 
ra nöôùc ngoaøi, theo yeâu caàu cuûa sôû coâng an tænh Ñoàng Nai”. Veà 
vaán ñeà naøy, Cha Taân cho bieát: “Toâi nghi ngôø raèng baøi phaùt 
phieåu bieåu cuûa toâi trong Hoäi ñoàng Lieân toân vôùi Lieân minh chaâu 
AÂu vaøo ngaøy 16/5 ôû chuøa Giaùc Hoa, do toâi noùi söï thaät quaù neân 
coù khi maát loøng coäng saûn cho neân hoï traû thuø toâi baèng caùch laø 
caám toâi xuaát caûnh.”

Cuoäc hoïp ñoù coù söï tham döï cuûa ñaïi söù Ñöùc vaø caùc quan 
chöùc cuûa Cao uûy Lieân Hôïp Quoác veà Nhaân quyeàn (UNHCHR). 
Cha Taân, cuøng vôùi ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo khaùc, ñaõ caùo buoäc 
cheá ñoä vi phaïm nhaân quyeàn cuûa ngöôøi daân moät caùch tuøy tieän.

Laø moät tieáng noùi beânh vöïc daân chuû vaø töï do, linh muïc chính 
xöù Thoï Hoøa töø laâu ñaõ bò nhaø caàm quyeàn theo doõi chaët cheõ. 
Ngaøy 4 thaùng 9 naêm ngoaùi, ngaøi ñaõ bò taán coâng bôûi “Hoäi Côø 
Ñoû”, moät nhoùm coân ñoà uûng hoä chính phuû trong coá gaéng kieàm 
cheá xaõ hoäi.

Thuùy Dung (Vietcatholic.net)

ÑÖÙC THAÙNH CHA PHANXICOÂ TRAO MUÕ HOÀNG Y CHO 14 VÒ GIAÙM MUÏC & LINH MUÏC
Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ vaøo luùc 4 giôø chieàu thöù Naêm 28/06 

töùc aùp Ngaøy Leã Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, Ñöùc 
Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ phong Hoàng Y cho 14 vò trong ñoù coù 11 
vò coøn trong haïn tuoåi baàu Giaùo Hoaøng vaø 3 vò ñaõ quaù tuoåi 80.

Sau Coâng nghò taán phong Hoàng Y, Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ vaø caùc taân Hoàng Y ñaõ leân xe ñeán ñan vieän “Meï Giaùo 
hoäi”, trong noäi thaønh Vatican, ñeå chaøo thaêm Ñöùc Giaùo Hoaøng 
danh döï Beâneâñíctoâ thöù 16.

Taïi ñaây, töøng vò taân Hoàng Y ñaõ chaøo thaêm Ñöùc Giaùo Hoaøng 
danh döï tröôùc khi moïi ngöôøi cuøng ñoïc kinh Kính Möøng. Sau 
pheùp laønh cuûa Ñöùc Beâneâñíctoâ thöù 16, 14 vò taân Hoàng Y trôû veà 
Ñaïi "Thính ñöôøng Phaoloâ VI vaø Dinh Toâng Toøa ñeå tham döï 
buoåi tieáp taân chuùc möøng vôùi caùc thaân quyeán vaø baïn beø.

Trong baøi giaûng, Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc nhôû caùc vò Hoàng Y 
raèng “quyeàn bính trong Giaùo hoäi phaùt trieån qua khaû naêng baûo veä 
phaåm giaù cuûa ngöôøi khaùc, xöùc daàu cho hoï, vaø chöõa laønh caùc veát 
thöông cuõng nhö nhöõng hy voïng thöôøng tan vôõ cuûa hoï. Noù nhaèm 
nhaéc nhôû chuùng ta raèng chuùng ta hieän dieän ôû ñaây bôûi vì chuùng 
ta ñöôïc môøi goïi ‘loan baùo Tin Möøng cho keû ngheøo heøn.. coâng boá 
cho keû bò giam caàm bieát hoï ñöôïc tha, cho ngöôøi muø bieát hoï ñöôïc 
saùng maét, traû laïi töï do cho ngöôøi bò aùp böùc, coâng boá moät naêm 
hoàng aân cuûa Chuùa.’”

Trong soá nhöõng ngöôøi vò ñöôïc nhaän muõ Hoàng Y coù moät 
nhaân vaät quan troïng taïi Toøa Thaùnh chuyeân lo giuùp ñôõ nhöõng 
ngöôøi voâ gia cö vaø ngöôøi ngheøo ôû Roâma. Ñoù laø Ñöùc Toång Giaùm 
Muïc Konrad Krajewski, ngöôøi Ba Lan, quan phaùt chaån cuûa Ñöùc 
Giaùo Hoaøng laø ngöôøi nhieàu ñeâm ñaõ baêng mình trong möa gioù 
trao caùc tuùi nguû cho nhöõng ngöôøi voâ gia cö ñang nguû treân caùc 
heø phoá cuûa thuû ñoâ YÙ, cuõng nhö laùi xe taûi chôû ngöôøi ngheøo ra 
bieån trong nhöõng ngaøy heø oi böùc cuûa Roâma.

Söï löïa choïn caùc vò taân Hoàng Y phaûn aùnh quyeát taâm cuûa Ñöùc 
Thaùnh Cha Phanxicoâ raèng Giaùo Hoäi phaûi ñöôïc xaõ hoäi loaøi 
ngöôøi bieát ñeán nhö moät cô cheá khoâng meät moûi ñoái vôùi nhöõng 
phuùc lôïi tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa con ngöôøi. Ngaøi cuõng höôùng 
söï chuù yù cuûa Giaùo Hoäi ñeán caùc quoác gia nôi coù ít ngöôøi Coâng 
Giaùo nhö caùc Giaùo Hoäi taïi Peru, Madagascar vaø Nhaät Baûn.

Vôùi Coâng nghò taán phong hoâm thöù Naêm, hieän nay toaøn theå 
Giaùo Hoäi coù 226 Hoàng Y, trong soá ñoù coù 75 vò ñöôïc Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ taán phong trong 5 naêm giaùo hoaøng cuûa ngaøi.

Trong 226 vò Hoàng Y, coù 125 vò chöa ñeán tuoåi 80 vaø coù theå 
boû phieáu trong moät maät nghò baàu giaùo hoaøng tieáp theo: 59 vò 
ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ taán phong, 47 vò ñöôïc Ñöùc Giaùo 
Hoaøng Beâneâñíctoâ thöù 16 trao muõ ñoû, vaø 19 vò ñöôïc Thaùnh Giaùo 
Hoaøng Gioan Phaoloâ II naâng leân haøng Hoàng Y.



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

V Chuùa Nhaät XIII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 8 v Ngaøy 1-7-2018   V

Meditation: Do you approach the Lord Jesus with expectant 
faith or with skeptical doubt? People in desperate or helpless 
circumstances were not disappointed when they sought Jesus out. 
What drew them to Jesus? Was it hope for a miracle or a word of 
comfort in their affliction? What did the elderly woman who had 
suffered miserably for twelve years expect Jesus to do for her? And 
what did a grieving father expect Jesus to do for his beloved daughter 
who was at the point of death? Jesus gave hope where there seemed 
to be no human cause for it because his hope was directed to God. He 
spoke words of hope to the woman (Take heart, daughter!) to ignite 
the spark of faith in her (your faith has made you well!).

Ephrem the Syrian (306-373 AD), an early church Scripture 
scholar and author of hymns and commentaries, reflected on the 
miracle of the woman who was healed of her flow of blood:

“Glory to you, hidden Son of God, because your healing power 
is proclaimed through the hidden suffering of the afflicted woman. 
Through this woman whom they could see, the witnesses were 
enabled to behold the divinity that cannot be seen. Through the Son’s 
own healing power his divinity became known. Through the afflicted 
women’s being healed her faith was made manifest. She caused him 
to be proclaimed, and indeed was honored with him. For truth was 
being proclaimed together with its heralds. If she was a witness to his 
divinity, he in turn was a witness to her faith... He saw through to her 
hidden faith, and gave her a visible healing.”

Jesus also gave supernatural hope to a father who had just lost 

a beloved child. It took considerable courage and risk for the ruler 
of a synagogue to openly go to Jesus and to invite the scorn of his 
neighbors and kin. Even the hired mourners laughed scornfully at 
Jesus. Their grief was devoid of any hope. Nonetheless, Jesus took 
the girl by the hand and delivered her from the grasp of death. Peter 
Chrysologus (400-450 AD), an early church father who was renowned 
for his preaching at Ravena, comments on this miracle:

“This man was a ruler of the synagogue, and versed in the law. He 
had surely read that while God created all other things by his word, 
man had been created by the hand of God. He trusted therefore in 
God that his daughter would be recreated, and restored to life by that 
same hand which, he knew, had created her... He [Jesus] who laid 
hands on her to form her from nothing, once more lays hands upon 
her to reform her from what had perished.”

In both instances we see Jesus’ personal concern for the needs 
of others and his readiness to heal and restore life. In Jesus we see 
the infinite love of God extending to each and every individual as he 
gives freely and wholly of himself to each  person he meets. Do you 
approach the Lord with confident expectation that he will hear your 
request and act?

“Lord Jesus, you love each of us individually with a unique 
and personal love. Touch my life with your saving power, heal and 
restore me to fullness of life. Help me to give wholly of myself in 
loving service to others.”

NAnd when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him; and he was beside
the sea.  22 Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he fell at his feet, 23 and 

begged him, saying, “My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made 
well, and live.” 24 And he went with him. And a great crowd followed him and thronged about him. 

    25 And there was a woman who had had a flow of blood for twelve years, 26 and who had suffered much under many 
physicians, and had spent all that she had, and was no better but rather grew worse. 27 She had heard the reports about 
Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment. 28 For she said, “If I touch even his garments, I shall 
be made well.”29 And immediately the hemorrhage ceased; and she felt in her body that she was healed of her disease. 
30 And Jesus, perceiving in himself that power had gone forth from him, immediately turned about in the crowd, and said, 
“Who touched my garments?” 31 And his disciples said to him, “You see the crowd pressing around you, and yet you say, 
`Who touched me?’” 32 And he looked around to see who had done it. 33 But the woman, knowing what had been done to 
her, came in fear and trembling and fell down before him, and told him the whole truth. 34 And he said to her, “Daughter, 
your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”

    35 While he was still speaking, there came from the ruler’s house some who said, “Your daughter is dead. Why trouble 
the Teacher any further?”  36 But ignoring what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only 
believe.” 37 And he allowed no one to follow him except Peter and James and John the brother of James. 38 When they 
came to the house of the ruler of the synagogue, he saw a tumult, and people weeping and wailing loudly. 39 And when 
he had entered, he said to them, “Why do you make a tumult and weep? The child is not dead but sleeping.” 40 And they 
laughed at him. But he put them all outside, and took the child’s father and mother and those who were with him, and went 
in where the child was. 41 Taking her by the hand he said to her, “Talitha cumi”; which means, “Little girl, I say to you, 
arise.”42 And immediately the girl got up and walked (she was twelve years of age), and they were immediately overcome 
with amazement. 43 And he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat.

The woman who took heart in Jesus
Scripture: Mark 5:21-43












