
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: 6:30pm-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: 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
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

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 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
 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 Lễ CHÚA kiTô vuA NĂM B - Ngày 25/11/2018



mội trường thế tục cực đoan 
khi nhiều nhà cầm quyền và 
những thế lực đi theo (chính 
trị, xã hội, kinh tế, khoa học, 
giải trí…) bác bỏ giáo huấn 
của Hội thánh và phủ nhận 
chính Thiên Chúa khi cổ võ và 
áp đặt những luật lệ phi nhân 
và vô luân như hạn chế hoặc 
cấm đoán tự do tôn giáo, phá 
thai, trợ tử, thụ thai trong ống 
nghiệm, kết hợp đồng tính… 
Điều đáng buồn là nhiều 
người Công giáo đã bị cuốn 
hút bởi những cám dỗ của chủ 

nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu 
thụ và chủ nghĩa vô thần để rồi tự cho mình quyền tự do làm bất 
kỳ điều gì, kể cả khi quyền đó đối nghịch lại với ý muốn của 
Thiên Chúa. Những người này quên rằng đàng sau cái tự do giả 
tạo đó là sự nô lệ cho tội lỗi và sự dữ vì chỉ trong Thiên Chúa mới 
có tự do đích thật mà thôi.

Như Chúa Giêsu nói trong bài Phúc âm hôm nay: “Tôi đã 
sinh ra và đến trong thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho 
sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18:37), 
chỉ có một sự thật vĩnh cửu là chính Chúa. Một khi chúng ta phủ 
nhận quyền bính của Chúa Giêsu và Giáo hội của Người, chúng ta 
không những tự tách mình ra khỏi sự sống và tình yêu của Ngài, 
mà còn chà đạp phẩm giá và sự sống của đồng loại nữa, kể cả 
bằng những luật lệ bất công và phi nhân.

Với Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, Giáo xứ chúng 
ta kết thúc Năm Ngân Khánh kỷ niệm thành lập (1993-2018). 
Trong gần 1 năm qua, Giáo xứ đã đánh dấu mốc quan trọng này 
trong lịch sử qua việc tổ chức các Thánh lễ, những giờ chầu qua 
đêm, thực hiện các kỷ yếu và đặc san… Nhân đây, một lần nữa, 
tôi chân thành cảm ơn Hội đồng Mục vụ, Hội đồng Tài chánh, 
Ban Thường vụ, cùng các Hội đoàn, Ban ngành, và Giáo khu, 
cũng như tất cả mọi người trong Giáo xứ đã tích cực cộng tác và 
hưởng ứng Năm Ngân Khánh của Giáo xứ. Ở độ tuổi 25, Giáo 
xứ chúng ta vẫn trong giai đoạn thanh xuân và tôi tin rằng Giáo 
xứ này vẫn còn tiếp tục tiến triển hơn nữa nếu mỗi một người ý 
thức về vai trò và trách nhiệm của mình như là người môn đệ thừa 
sai của Chúa Giêsu trong nỗ lực canh tân đời sống đạo, để từ đó 
chúng ta có thể đưa Người ra khỏi khuôn viên Nhà thờ để đến với 
các gia đình và môi trường sống trong xã hội. 

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếp 
tục gìn giữ Giáo xứ thân yêu của chúng ta trong sự bình an và 
tình hiệp nhất.

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

Mỗi năm, vào Chúa nhật 
cuối cùng của năm 
phụng vụ, Giáo hội 

mừng kính trọng thể Lễ Chúa 
Kitô Vua. Lễ này được Đức Giáo 
hoàng Piô XI (1857-1939) thiết 
lập vào năm 1925 như là một 
câu trả lời cho những thách thức 
của chủ nghĩa thế tục thời đó 
phủ nhận quyền bính của Chúa 
Giêsu và thù địch với Giáo hội. 
Đúng vậy, thế giới lúc bấy giờ đã 
chứng kiến sự nổi dậy của những 
chế độ độc tài phản Kitô giáo ở 
nhiều quốc gia như Nga, Đức và 
Mễ Tây Cơ. Những chế độ độc 
tài như thế mưu toan xác lập quyền bính trên Giáo hội và bỏ tù 
cũng như sát hại nhiều Kitô hữu muốn sống với niềm tin tôn 
giáo của mình trong sự tự do. Vì thế với việc thiết lập Lễ Chúa 
Kitô Vua, Đức Thánh Cha Piô XI mong rằng (1) các quốc gia 
phải nhìn nhận quyền tự do của Giáo hội trong việc thi hành sứ 
mạng rao giảng Tin Mừng; (2) các lãnh đạo và quốc gia phải 
có lòng tôn trọng đối với Chúa Kitô; và (3) các tín hữu thêm 
sức mạnh và can đảm để làm chứng cho Chúa Kitô là vua ngự 
trị trong tâm hồn và thể xác của họ.

Thật ra, không phải đợi đến năm 1925 khi Đức Giáo hoàng 
Piô XI thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua, người Kitô hữu mới nhận 
ra vai trò tối thượng của Chúa Giêsu trong đời mình bởi vì là 
Con Thiên Chúa, mãi mãi Ngài là Vua của muôn loài: “Người 
là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi 
loài thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên 
trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình” (Cl 1:15-16)

Chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Vua nhưng không phải là 
vua theo nghĩa của trần thế thường sử dụng quyền bính để 
trấn áp, bóc lột người khác. Chúa Giêsu là Vua nhưng là Vua 
để đến giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết qua việc 
khiêm nhường và phục vụ đến nỗi hy sinh cả mạng sống mình: 
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải 
nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng 
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên 
giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ 
mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây 
thập tự” (Pl 2:6-9).

Như thế, trong khi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã hạ 
mình, từ bỏ quyền bính để hy sinh phục vụ con người thì con 
người là gì mà dám vơ quyền bính về mình và khước từ vương 
quyền sự thật và tình yêu của Ngài. Còn tệ hơn bối cảnh thế 
giới 90 năm về trước khi Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập Lễ 
Chúa Kitô Vua, ngày nay nhân loại cũng đang sống trong một 
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V Chuùa Nhaät Leã Chuùa Kitoâ Vua Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 25-11-2018   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/11. Leã Chuùa Kitoâ Vua Vũ Trụ năm B.
- Thöù Hai 26/11 trong Tuaàn 34 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 27/11 trong Tuaàn 34 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 28/11 trong Tuaàn 34 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 29/11 trong Tuaàn 34 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 30/11. Leã Thaùnh Anreâ Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 1/12. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 2/12. Chuùa nhaät I Muøa Voïng naêm C.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 25/11/2018   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   Baø Hoaøng Vaên OÅn 469-878-1549

2710 Dukeswood Dr., Garland, TX 75040 
Giaùo Khu 2  A/C. Nguyen Tung Khanh      972-822-0556

3009 Galaxie. Rd. Garland.   TX. 75044 

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 24/11/2018 cuûa ñoâi taân hoân:

Leâ Coâng Danh & Traàn Thò EÙn Nhaïn
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 

chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

GIAÙO XÖÙ KEÁT THUÙC NAÊM NGAÂN KHAÙNH 

Giaùo xöù seõ chính thöùc keát thuùc Naêm Ngaân Khaùnh 
möøng kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp (1993-2018) 
vaøo Chuùa nhaät möøng Leã Chuùa Kitoâ Vua (25/11). 
Trong dòp naøy, Ñöùc Cha Phuï taù Greg Kelly cuûa 
Giaùo phaän Dallas seõ ñeán daâng Thaùnh leã luùc 10 giôø 
saùng vaø trao Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho moät soá 
ñoâi vôï choàng möøng kyû nieäm thaønh hoân trong Naêm 
Ngaân khaùnh cuûa Giaùo xöù. Vì theá, nhöõng ñoâi vôï 
choàng naøo ñaõ ghi danh möøng Kyû nieäm thaønh hoân 
vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù, xin vui loøng ñeán sôùm luùc 
9 giôø 30 phuùt ñeå tieän vieäc saép xeáp choã ngoài.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA 
CUOÁI TUAÀN LEÃ TAÏ ÔN (22-25/11)

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa möøng leã Taï Ôn 
(Thanksgiving) töø thöù Naêm ngaøy 22/11 ñeán Chuùa Nhaät 
25/11. Giaùo xöù seõ môû cöûa laïi vaøo thöù Hai ngaøy 26/11. 

CHÖÔNG TRÌNH  
LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI

(Leã Troïng Buoäc ngaøy 8/12)

* Thöù Saùu 7/12: Thaùnh leã Voïng luùc 6:30 PM
* Thöù Baûy 8/12: Coù ba Thaùnh leã:8am, 10am, 12pm.
Kính môøi coäng ñoaøn daân Chuùa tham döï ñoâng ñuû.

GIAÛI TOÄI MUØA VOÏNG
Thöù Hai 10/12 & Thöù Saùu 14/12

6:30 PM: Thaùnh Leã
7:00 PM - 8:30 PM: Giaûi Toäi

Ngoaøi ra seõ coù cha ngoài toøa giaûi toäi ban ngaøy töø 9 ñeán 
10 giôø saùng trong caùc ngaøy thöù Ba 11/12, thöù Tö 12/12 vaø 
thöù Naêm 13/12.

Rieâng nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc ñau yeáu muoán hoøa 
giaûi vôùi Chuùa nhöng söùc khoûe khoâng cho pheùp ñeán Nhaø 
thôø, xin vui loøng lieân laïc vôùi Vaên phoøng ôû soá ñieän thoaïi 
(972) 414-7073 ñeå caùc cha ñeán giaûi toäi taïi tö gia, nhaø höu
döôõng hoaëc beänh vieän.

Ghi chuù: Ñeå baøy toû söï quyù troïng ñoái vôùi caùc linh muïc 
ñöôïc Giaùo xöù môøi ñeán giuùp giaûi toäi trong Muøa Voïng, xin 
moïi ngöôøi coá gaéng thu xeáp thôøi gian vaø coâng vieäc ñeå ñi 
xöng toäi trong thôøi gian ñaõ ñöôïc aán ñònh. Nhaø thôø seõ ñoùng 
cöûa luùc 8 giôø 30 toái.

GIAÙO LYÙ-VIEÄT NGÖÕ-THIEÁU NHI THAÙNH THỂ 
NGHÆ HOÏC (25/11)

Ñeå möøng Leã Taï Ôn, caùc em hoïc sinh Giaùo lyù, Vieät ngöõ 
vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ nghæ hoïc vaø sinh hoaït vaøo 
Chuùa nhaät 25/11. Caùc em seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi vaøo 
Chuùa nhaät 2/12.

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 

OÂng Micae Nguyeãn Thaïch Böûu 
Sinh ngaøy 17/1/1951

Taï theá ngaøy 15/11/2018
&

Coâ Maria Nguyeãn Christina 
Sinh ngaøy 20/11/1993

Taï theá ngaøy 16/11/2018

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

Giaùo Khu 8   Anh Kevin Nguyeãn      469-579-9073
3502 Glenview Way, Rowlett, TX 75089
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NHÔÙ ÑEÁN CAÙC LINH HOÀN NÔI LUYEÄN NGUÏC
REMEMBRANCE OF THE SOULS IN PURGATORY

*Saùch Toaùt Yeáu Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo soá 210 vaø 211 noùi: (1) Luyeän nguïc laø tình traïng cuûa nhöõng ngöôøi cheát trong
tình thaân vôùi Thieân Chuùa, nhöng, duø ñaõ ñöôïc baûo ñaûm ôn cöùu ñoä vónh cöûu, hoï coøn caàn thanh luyeän tröôùc khi ñöôïc höôûng haïnh 
phuùc thieân ñaøng; (2) Nhôø söï “caùc thaùnh thoâng coâng” caùc tín höõu coøn löõ haønh treân traàn gian, coù theå giuùp ñôõ caùc linh hoàn nôi 
luyeän nguïc, baèng caùch daâng lôøi caàu khaån, ñaëc bieät laø thaùnh leã, vaø taát caû nhöõng vieäc boá thí, aân xaù vaø nhöõng vieäc haõm mình ñeå 
caàu cho hoï.

* Compendium of the Catechism of the Catholic Church states: “Purgatory is the state of those who die in Gods friendship,
assured of their eternal salvation, but who still have need of purification to enter into the happiness of heaven.Because of the 
communion of saints, the faithful who are still pilgrims on earth are able to help the souls in purgatory by offering prayers 
in suffrage for them, especially the Eucharistic sacrifice. They also help them by almsgiving, indulgences, and works of 
penance.” (nos. 210 & 211).

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ GIAÙO PHAÄN DALLAS
Ñaây laø moät cô hoäi toát cho caùc em theâm loøng yeâu meán 

Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø Chaàu Thaùnh Theå, vaø sinh 
hoaït vôùi caùc em töø nhöõng giaùo xöù khaùc trong giaùo phaän. Ñaïi 
hoäi giôùi treû naøy daønh cho nhöõng em lôùp trung hoïc vaø döôùi 
18 tuoåi vaø seõ ñöôùc toå chöùc vaøo ngaøy 15–17 thaùng 2, naêm 
2019 taïi Frisco Convention Center. Leä phí laø $200 vaø haïn 
choùt ñeå ghi danh laø ngaøy 16 thaùng 12. Ñeå ghi danh vaø bieát 
theâm chi tieát, xin ñeán Vaên phoøng Giaùo duïc cuûa Giaùo xöù 
trong nhöõng ngaøy Chuùa nhaät.

        DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE (DCYC)

Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas
What: An opportunity for youth to meet 

Jesus through talks, music, Eucharistic 
Adoration, Reconciliation, and meeting other                youth in the 
diocese. 

Who: Any high school students under the age of 18
When: Friday, February 15 - Sunday, February 17, 2019
Where: Frisco Convention Center/ Embassy Suites Hotel
Fee: $200

Scholarship opportunities are available for first time 
attendees. 

Please pick up applications for registration and 
scholarships in the back of the lobby, or visit the Khoi Giao 
Duc office.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
(COLUMBARIUM)

Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø 
Bình An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu 
cuûa nhöõng ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) 
taïi ñaây khi kính vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå 
döôùi ñaát maø thoâi. Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát 
kyø thöù gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát veû trang nhaõ 
chung cuûa khu vöïc. Theo hôïp ñoàng cuûa Giaùo xöù vôùi 
thaân nhaân, hoäc moä (niche) chæ coù theå gaén plaque vaø 
hình ngöôøi quaù coá do Giaùo xöù ñaët maø thoâi. 

TOÅNG GIAÙO PHAÄN HAØ NOÄI COÙ TAÂN TGM 

Hoâm 17-11-2018, Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh thoâng baùo: 
ÑTC Phanxicoâ ñaõ nhaän ñôn töø chöùc TGM Haø Noäi cuûa 
ÑHY Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn, vaø ñoàng thôøi Ngaøi boå 
nhieäm ÑC Giuse Vuõ Vaên Thieân cuûa Giaùo phaän Haûi Phoøng 
thay theá. 

ÑHY Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn, naêm nay 80 tuoåi, thuï 
phong linh muïc naêm 1967 vaø ñöôïc boå nhieäm laøm GM Phoù 
vôùi quyeàn keá vò taïi Ñaø Laït naêm 1991. Gaàn 3 naêm sau ñoù, 
ngaøy 23-3 naêm 1994, ngaøi trôû thaønh GM chính toøa Ñaø Laït 
sau khi Ñöùc Cha Bartolomeo Nguyeãn Sôn Laâm ñöôïc Toøa 
Thaùnh thuyeân chuyeån ra giaùo phaän Thanh Hoùa. 

Trung tuaàn thaùng tö naêm 2010, ÑC Nhôn ñöôïc Toøa 
Thaùnh boå nhieäm laøm TGM Phoù giaùo phaän Haø Noäi. Ngaøi 
trôû thaønh TGM chính toøa taïi ñaây 20 ngaøy sau ñoù, ngaøy 
23/5/2010, sau khi Toøa Thaùnh nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc 
TGM Giuse Ngoâ Quang Kieät. Vaø caùch ñaây hôn 3 naêm, 
vaøo ngaøy 14/2/2015, ÑTC Phanxicoâ ñaõ ñaët öùc TGM laøm 
Hoàng Y. 

Ñöùc taân TGM Haø noäi, ÑC Giuse Vuõ Vaên Thieân naêm 
nay 58 tuoåi, sinh taïi Keû Saët, Haûi Döông, thuï phong linh 
muïc naêm 1988. Ngaøi töøng du hoïc taïi Phaùp vaø ñöôïc Toøa 
Thaùnh boå nhieäm laøm GM giaùo phaän Haûi Phoøng vaøo ngaøy 
6/11/2002, luùc ngaøi môùi 42 tuoåi.

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 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 
then establish an individual account.
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CAÙC LINH HOÀN NÔI LUYEÄN NGUÏC TRAÛ ÔN AÂN NHAÂN ÑAÕ CÖÙU MÌNH

Truyeän sau ñaây xaûy ra naêm 1884 taïi Florence nöôùc YÙ, moät ngöôøi Coâng Giaùo teân Parrini theo moät hoäi kín baøi 
Coâng giaùo laø Hoäi Tam ñieåm (Freemasonry). OÂng ta ñaõ vieát chuùc thö raèng, sau khi ñaáu kieám vôùi ngöôøi baïn, neáu 
oâng ta coù bò thöông, thì cuõng khoâng linh muïc, muïc sö baát cöù ñaïo naøo ñöôïc quyeán duï oâng aên naên. Sau khi oâng cheát, 
chæ coù gia ñình vaø baïn beø ñöôïc ñöa xaùc, khoâng caàn nghi leã toân giaùo naøo heát.

Tôùi gaàn ngaøy ñònh ñaáu kieám, oâng laïi vieát moät chuùc thö khaùc gioáng nhö chuùc thö oâng ta ñaõ vieát hai naêm tröôùc. 
Laäp tröôøng cöùng raén khoâng thay ñoåi. Khoâng tin töôûng toân giaùo, thaùnh thaàn naøo heát.

Sau 16 hieäp ñaáu kieám, oâng ta bò thöông naëng, chaéc chaén cheát tôùi nôi. Ngöôøi ta khieâng xaùc haáp hoái oâng veà nhaø. 
Bieát mình khoâng qua khoûi, oâng noùi vôùi baø baïn ñi beân caïnh: “Baø laøm ôn ñi môøi linh muïc cho toâi, ñi thaät nhanh, toâi 
muoán gaëp linh muïc, toâi chaéc chaén muoán gaëp, baø ñi thaät nhanh cho toâi, toâi muoán gaëp linh muïc”.

Khi cha xöù vaøo phoøng oâng ñang naèm, oâng vui nhö gaëp vò söù giaû töø trôøi xuoáng. Hai ngöôøi noùi truyeän rieâng xong, 
cha xöù ra môøi hai ngöôøi vaøo laøm chöùng. Cha xöù ñaõ hoûi oâng ta coù baèng loøng töø boû hoäi Tam ñieåm, coù chöøa ñaáu kieám, 
coù ruùt laïi caùc baøi baùo nhuïc maï Giaùo hoäi khoâng? OÂng ñaõ maïnh daïnh tuyeân boá tröôùc töôïng Chuùa ñeå treân ngöïc, tröôùc 
cha xöù vaø hai chöùng nhaân raèng oâng xin töø boû heát, oâng xin ruùt laïi di chuùc, xin moïi ngöôøi tha thöù vaø caàu xin Chuùa tha 
thöù cho oâng ta. Baûn tuyeân boá töø boû naøy coøn giöõ laïi taïi Vaên khoá Toøa Toång Giaùm Muïc Giaùo phaän.

Sau ñoù oâng ta ñöôïc xöng toäi, röôùc Mình Thaùnh Chuùa. OÂng ghì chaët Thaùnh giaù treân moâi naøi xin ôn tha thöù. OÂng 
chòu caùc pheùp Bí tích cuoái cuøng thaät soát saéng laøm moïi ngöôøi Coâng Giaùo hay khoâng, ñang ñöùng ñoù cuõng phaûi caûm 
ñoäng. OÂng giuïc loøng tin caäy meán aên naên toäi vaø caàu xin Ñöùc Meï cöùu giuùp. Cha xöù xöùc daàu xong, oâng taét thì khi coøn 
ñang keâu teân cöïc troïng Gieâsu Maria vaø oâm Thaùnh giaù treân ngöïc.

Ngöôøi naøy ñöôïc ôn trôû laïi laø nhôø ai? Laø bôûi töø ñaùy loøng oâng ta chöa boû haún ñöùc tin maø baø Meï ñaïo ñöùc ñaõ daïy 
oâng hoài coøn nhoû. Vaø duø beân ngoaøi oâng choáng ñaïo nhöng oâng vaãn hay laøm vieäc baùc aùi, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo vaø caùc 
linh hoàn Luyeän nguïc caùch roäng raõi. Trong thôøi gian nhaäp hoäi kín Tam ñieåm, ngaøy naøo oâng cuõng ñoïc kinh Vöïc saâu 
caàu cho caùc linh hoàn. Moïi khi nghe coù ngöôøi baïn qua ñôøi, oâng lieàn ñoïc kinh Vöïc saâu caàu cho hoï. OÂng ñaõ ñöôïc cheát 
trong Giaùo hoäi laø nhôø caùc linh hoàn Luyeän nguïc baàu cöû cho.

 (hddaminhthanhlinh.net)

NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO CAÙC NÖÕ ÑAN SÓ CHIEÂM NIEÄM

Thöù Tö 21-11-2018, leã Ñöùc Meï Daâng Mình vaøo Ñeàn Thaùnh, cuõng laø ngaøy caàu nguyeän cho caùc Ñan só chieâm 
nieäm.

Ngaøy naøy ñöôïc cöû haønh ôû caùc nôi treân theá giôùi, vaø ñaëc bieät taïi Roma, coù moät Hoäi nghò ñöôïc tieán haønh cuøng 
ngaøy 21-11-2018 taïi Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Laterano veà 2 vaên kieän môùi cuûa Toøa Thaùnh veà ñôøi chieâm tu: tröôùc tieân 
laø Toâng Hieán do ÑTC Phanxicoâ ban haønh vôùi töïa ñeà ”Vultum Dei Quaerere” (Tìm kieám nhan thaùnh Chuùa), vaø 
Huaán thò ”Cor Orans” (Taâm hoàn caàu nguyeän), do Boä caùc doøng tu coâng boá ñeå aùp duïng Toâng Hieán cuûa ÑTC. Hai 
vaên kieän naøy du nhaäp nhieàu ñieàu môùi meû quan troïng trong ñôøi soáng chieâm nieäm, nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa 
loái soáng naøy ñoái vôùi Giaùo Hoäi vaø theá giôùi.

Hoäi nghò taïi Ñaïi hoïc Laterano veà 2 vaên kieän vöøa noùi do Vaên phoøng toaøn quoác Italia trôï giuùp caùc nöõ ñan só toå 
chöùc ñeå toång hôïp vaø neâu roõ nhöõng thaùch ñoá xuaát phaùt töø 2 vaên kieän. ÑTC ñaëc bieät cho pheùp khoaûng 300 nöõ ñan só 
töø Italia vaø nöôùc ngoaøi ñeán tham döï Hoäi nghò naøy, cuõng coù caùc nöõ ñan só ñaïi dieän ñeán töø Thuïy Só vaø Maroc.

Hoäi nghò goàm coù caùc baøi thuyeát trình, chöùng töø, vaøo ban saùng vaø nhöõng cuoäc chia seû trong caùc nhoùm nhoû 
vaøo ban chieàu. Trong soá caùc thuyeát trình vieân coù ÑHY Joaõo Braz de Aviz, Toång tröôûng Boä caùc doøng tu, vaø vò 
Toång thö kyù cuûa Boä laø Ñöùc TGM Joseù Carballo, Giaùo sö Vincenzo Buonomo, Vieän tröôûng Ñaïi hoïc Laterano, nöõ 
tu Ludovica Loconte, Vieän Maãu Ñan vieän thaùnh Louis thuoäc doøng thaùnh Clara ôû Bisceglie, tænh Bari, vaø nöõ tu 
Michela Argiolas, doøng Capuxin. 
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TOØA GIAÙM QUAÛN ROMA THU THAÄP CHÖÙNG TÍCH VEÀ COÁ THUAÄN

Toøa Giaùm Quaûn Roma vöøa coâng boá saéc leänh thu thaäp caùc chöùng tích veà vò saùng laäp doøng Xitoâ Phöôùc Sôn taïi 
Vieät Nam, Cha Benoit Thuaän, tuïc danh laø Henri Denis, ñeå tieán haønh aùn phong chaân phöôùc cho Cha.

Saéc leänh cuûa ÑHY Giaùm quaûn Roma Angelo De Donatis, cuøng vôùi vò coâng chöùng Marcello Terramani kyù ngaøy 
25/10 vöøa qua (2018) vaø ñöôïc coâng boá vaøo hoâm 18/11 vôùi noäi dung nhö sau: 

     ”Ngaøy 24-7 naêm 1933, vò Toâi Tôù Chuùa Benoit Thuaän, tu só, qua ñôøi taïi Ñan vieän Thaùnh Maãu Phöôùc Sôn, Vieät 
Nam. Vò Toâi Tôù Chuùa, sau khi thuï huaán taïi Chuûng vieän Thöøa Sai Paris, thuï phong linh muïc ngaøy 7-3-1903 vaø sau 
ñoù ñöôïc sai ñi truyeàn giaùo taïi Hueá, Vieät Nam. Söï daán thaân truyeàn giaùo cuûa Ngöôøi thaät quaûng ñaïi, maëc 
duø phaûi chòu nhöõng hy sinh raát lôùn vaø thieáu thoán, mang laïi thaønh quaû doài daøo, khoâng nhöõng qua vieäc ñoùn nhaän 
nhieàu ngöôøi Vieät Nam vaøo Giaùo Hoäi, nhöng coøn thaønh laäp Ñan Vieän Ñöùc Meï Vieät Nam ngaøy 15 thaùng 8 naêm 
1918, ñaây laø Ñan vieän ñaàu tieân cuûa chi doøng Xitoâ Thaùnh Gia. Cuoäc soáng cuûa Cha laø moät maãu göông veà 
loøng yeâu meán Chuùa Kitoâ, caàu nguyeän, thanh baàn, thoáng hoái ñeàn toäi vaø nhieät thaønh ñoái vôùi phaàn roãi caùc linh 
hoàn. Danh thôm thaùnh thieän cuûa Cha gia taêng vôùi thôøi gian vaø chaân dung cuûa Cha trôû thaønh ñieåm tham chieáu 
cho nhieàu linh muïc cuõng nhö bao nhieâu giaùo daân Vieät Nam. Ngaøy nay, maëc duø bao nhieâu cuoäc xung ñoät chieán 
tranh maø Vieät Nam ñaõ phaûi chòu, hôn 1 ngaøn ñan só nam nöõ Xitoâ coù theå xöng mình laø con caùi cuûa Cha.

Vì tieáng taêm thaùnh thieän cuûa Cha caøng gia taêng qua doøng thôøi gian vaø ñaõ coù ñôn chính thöùc xin môû 
aùn phong chaân phöôùc vaø hieån thaùnh cho vò Toâi Tôù Chuùa, neân qua vieäc thoâng tri naøy cho coäng ñoàng Giaùo Hoäi, 
chuùng toâi môøi goïi taát caû vaø töøng tín höõu haõy thoâng baùo tröïc tieáp cho chuùng toâi hoaëc göûi ñeán toøa aùn giaùo phaän 
Roma (ôû ñòa chæ: Quaûng tröôøng Thaùnh Gioan Laterano soá 6, 00184 Roma) taát caû nhöõng tin töùc, qua ñoù coù theå ruùt 
ra ñöôïc nhöõng yeáu toá thuaän lôïi hoaëc baát lôïi cho thanh danh thaùnh thieän cuûa Vò Toâi Chôù Chuùa (Benoit Thuaän).

Ngoaøi ra, theo caùc qui ñònh cuûa luaät, vì phaûi thu thaäp taát caû caùc buùt tích cuûa Cha hoaëc ñöôïc coi laø cuûa Cha, qua 
Saéc Leänh naøy, chuùng toâi truyeàn taát caû nhöõng ai sôû höõu caùc buùt tích aáy, haõy aân caàn naïp cho toøa aùn giaùo phaän taát caû 
nhöõng gì vò Toâi Tôù Chuùa ñaõ vieát, neáu chöa giao cho Vaên phoøng thænh nguyeân vieân aùn phong naøy.

Chuùng toâi nhaéc nhôû raèng töø ”buùt tích” (scritti) ôû ñaây khoâng phaûi chæ laø caùc taùc phaåm ñaõ in aán, (caùc taùc phaåm 
naøy ñaõ ñöôïc thu thaäp roài), nhöng caû caùc thuû baûn, nhaät kyù, thö töø, vaø moïi ñieàu khaùc ñöôïc vò Toâi Tôù Chuùa vieát ra. 
Nhöõng ai muoán giöõ laïi baûn chính caùc buùt tích ñoù, thì coù theå naïp baûn sao coù thò thöïc phaûi pheùp.

Sau cuøng, chuùng toâi qui ñònh raèng Saéc leänh naøy ñöôïc daùn trong voøng 2 thaùng taïi cöûa toøa Giaùm Quaûn Roma, vaø 
ñöôïc coâng boá treân caùc trang maïng cuûa chi doøng Xitoâ Thaùnh Gia, treân baùo ”Quan saùt 
vieân Roma” (Osservatore Romano) vaø treân tôø thoâng tin cuûa giaùo phaän Hueá.

Laøm taïi Roma ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2018
Kyù teân: Hoàng Y Angelo De Donatis, Giaùm quaûn Giaùo Phaän Roma
Marcello Terramani, Coâng chöùng vieân
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 18/11/2018)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:      $16,824.00
Tieàn Quaûng Caùo:   $145.00
For Catholic Human Development:  $3,396.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)

 SDB     Teân              Soá Tieàn
0001     Augustino Jimmy $10.00 
0068     Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0281     Ñaøo Nga $5.00 
0462     Vuõ Vaên Chuùc $10.00 
0661     Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0831     Nguyeãn Ñaêng Khoa  $100.00 
0948     Phaïm Coâng Baøi $500.00 
0962     Ñinh Vieät Hieáu $20.00 
1194     Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1395     Traàn Hoøa $2.00 
1400     Nguyeãn Troïng Tuù $100.00 
1606     Döông Kim Loan $5.00 
1778     Traàn Ñình Phaùi $10.00 
1830     Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2161     Nguyeãn Khaéc Duõng  $2.00 
2224     Nguyeãn Khaûi $5.00 
2378     Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00 
2456     Traàn Thò Nhö Phöôïng $3.00 
2475     Nguyeãn Vaên Haân $5.00 
2530     Ñoã Xuaân Thanh $5.00 
2571     Baø Coá Cha Ñöùc $100.00 
2588     Nguyeãn Thò Boâng $10.00 
2666     Nguyeãn Vaên Ga $20.00 
2827     Nguyeãn Maïnh Toaøn   $5.00 
2917     Ñoaøn Vinh Peter $40.00 
2930     Lyù Thò Kim Loan $40.00 
2939     Traàn Thò Tuyeát-Anh  $10.00 
2964     Ñaëng Ñaêng Ñònh $20.00 
2969     Nguyeãn Phöông Kenny $10.00 
2974     Nguyeãn Thò Thanh Trang $20.00 
2984     Traàn Thò Thuùy Phöôïng $10.00 

2988     Nguyeãn Thanh Dzanh    $5.00 
2991     Nguyeãn Vaên Phong      $5.00 
Khoái Giaùo Duïc    $930.00 
Hoäi Quaùn    $7,850.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)

Ngaên Soá     Teân    Soá Tieàn
0234            John Tran    $100.00 
0253            Traàn Phöôùc Thoï     $100.00 
0274            Nguyeãn Minh      $1,850.00 
0322            Kimmy Nguyen      $200.00 
0333            Nguyeãn Vaên Gioûi    $2,200.00 
0464            Johnny Tran      $500.00 
0647            Nguyeãn Toaøn Vinh    $200.00 
0953            Kelly Nguyen      $100.00 
0955-0957  Nicole Nguyen    $300.00 
0981-0985, 0999-1003 Nguyeãn Toøng  $1,000.00 
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  John 18:33-37    

Meditation:  Do you recognize that the Lord Jesus have been given all authority and power
to reign over heaven and earth? Jesus was crucified for his claim to be the Messiah King (John 18:37) who would rule not only 
over his people Israel but ultimately over all the nations as well (Daniel 7:13-14). 

God is King and Ruler over all
What is the significance or meaning of Jesus' kingship for us? Kingship today seems antiquated, especially in democratic 

societies where everyone is treated equal and free. God at first did not want to give his people Israel a king. Why? Because 
God alone was their King and they needed no other. Nonetheless, God relented and promised his people that through David's 
line he would establish a Ruler and a Kingdom that would last for eternity (Psalm 89:29). 

The Jews understood that the Messiah ("Anointed One") would come as God's anointed King to restore paradise and 
establish God's reign of everlasting peace for them. They wanted a Messianic King who would free them from strife and 
division and from foreign oppression. Many had high hopes that Jesus would be the Messiah and Ruler for Israel. Little did 
they understand what kind of kingship Jesus claimed to possess. 

Jesus' claim to kingship
Jesus came to deliver his people, and the whole world, from the worst kind of tyranny possible - from bondage to sin, 

condemnation and death, and to free us from Satan's kingdom of deception, oppression, and destruction. Jesus came to conquer 
hearts and souls for an unshakeable kingdom - a kingdom ruled not by force or fear - but by the power of God's righteousness, 
peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). 

When Satan tempted Jesus during his forty day fast in the wilderness, he offered Jesus all the kingdoms of the world 
(Matthew 4:8-9) Jesus knew that the world was in Satan's power. And this was precisely why Jesus came - to overthrow Satan's 
power and deception over the earth. Jesus knew that the way to victory was through submission to his Father's will and strategy 
for overcoming sin and Satan in the world. The Father sent his only begotten Son into the world, not to condemn it, but to save 
it through the atoning sacrifice which Jesus would make for us through the shedding of his blood on the cross of Calvary. 

As Jesus was dying on the cross, he was mocked for his claim to kingship. Nonetheless, he died not only as King of the 
Jews, but King of all the nations as well. His victory over the power of sin, Satan, and the world, was accomplished through 
his death on the cross and his resurrection. Jesus exchanged a throne of glory for a cross of shame to restore us from slavery to 
sin to glory with God as his adopted sons and daughters. In the Book of Revelations Jesus is called King of kings and Lord and 
lords (Revelations 19:16).  Do you recognize Jesus Christ as your King and Lord? 

Which ruler and kingdom will you serve?
The Scriptures tell us that there are ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one another - the 

kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom is ruled by one lord or master  - the Lord Jesus Christ who is the 
true "Light of the World" - or the false messiah and ruler who is called the "anti-Christ" and an "angel of light" who rules by 
lies and deception. 

If we serve the Lord Jesus Christ he will open our eyes to the light of his truth and guide us on the course that leads to our 
true homeland and security with God. If we follow the course which is set by the world - a world which is opposed to Christ and 
blinded by Satan - then we will discover that sin, pride, and greed will lead us down a path of destruction, division, and death 
rather than life, community, and freedom.

Which kingdom will you serve - today and for all eternity? The world which passes away or God's kingdom which lasts for 
all time? If we accept Jesus Christ as Lord and King we become citizens of an everlasting kingdom which is governed by God's 
righteousness, peace, and love. Is your life submitted to the Lordship of Jesus Christ? 

"Lord Jesus Christ, you are my King and there is no other. Be the Lord and Master of my heart, mind, body, and soul. May I 
always seek to do your will and to serve your kingdom above all else."

Psalm 93:1-5 
1 The LORD is king, he is robed in majesty; the LORD is robed, he is girded with strength. He has established the world; it 

shall never be moved; 
2 your throne is established from of old; you are from everlasting. 
3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their roaring. 
4 More majestic than the thunders of mighty waters, more majestic than the waves of the sea, majestic on high is the  

LORD!  
5 Your decrees are very sure; holiness befits your house, O LORD, forevermore. 



Handy Man
Nhận sửa chữa, thay thế các thiết bị 
phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp. Kinh 
nghiệm, tận tâm, công việc bảo đảm.

Tựu Trương:

214-460-8777 or 214-682-2939
 (xin để lại số phone và lời nhắn)

3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Caïnh chôï Hieäp Thaùi)
Giôø môû cöûa 7AM-7PM

v Xin vui lòng ủng hộ các Thân chủ quảng cáo trong Bản tin Mục Vụ v  vTrang 9 v    

4/11-4/12

11/11-11/127/10-7/01 6/5+1yrs

CẦN THỢ NAIL
New $1,000 - Frisco
Cần nhiều thợ nail gấp, thợ 
bột, thợ bột nhúng, Gel, 
chân tay nước.  Manager và 
người clean up FT/PT  

469-260-7779
Receptionist Needed Part time or 
full time receptionist for a beauty 
salon in Plano. Speak English and 
Vietnamese, take appointments, 
perform cashier, assist customers 
and techs, and have strong inter-
personal skills and communication 
skills. L/L 469-579-8496 21/10-21/11

Le GỞI TIỀN LẸ
- Chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam
- Đại Lý Điện Thoại của Ultra, Lyca, T-Mobile
$20/tháng Unlimited Talk+Text+Internet

972-238-8955  
 9788 Walnut St #126, Dallas,  TX  75243 28/10-28/01

Không có hai giấc mơ nào hoàn toàn giống nhau...Khi Bạn quyết định mua 
một căn nhà...Dù là một căn nhà đầu tiên, hay nhà nghỉ mát... Bạn phải chọn 
lựa một Ngân Hàng tài trợ tốt nhất,và Bạn cũng cần phải có một chuyên viên 
trên 20 năm kinh nghiệm tận tình giúp đỡ.                                                                        

Xin hãy liên lạc ngay với Nguyễn Đình Anh Phúc . At Geo-Corp,Inc. Chúng 
tôi có rất nhiều chương trình cho vay phù hợp với từng trường hợp riêng của mỗi 
thân chủ,mà không phải qua bất cứ một trung gian nào. Geo-Corp,Inc. is the 
Direct Mortgage Lender.                            

Đặc biệt: Có chương trình dành riêng cho thân chủ làm nghề Nails, Tóc, 
Nhà Hàng... Self - Employ/1099. Chúng tôi không cần giấy khai thuế. Làm 
Loan cho thân chủ với tín dụng thấp.                                      

Nguyễn Đình Anh Phúc
Geo-Corp, Inc.

CôNG Ty TàI TrỢ ĐịA ốC

Nguyễn Đình Anh Phúc “A.P.”, NMLS 170066 | License 139318

2560 royal Lane, Ste 217, Dallas, TX 75229

SHAre PHòNG NorTH 
GArLAND & BeLTLINe

Khu Meadow Chest Estates
có nhiều phòng L/L

 469-288-6915
 972-900-8427

PeTer TrAN - USA reALTorS - 
CHUyêN VIêN ĐịA ốC

Cần bán cơ sở thương mại 2,280 sqft, 
trên dường Lavon (mặt tiền) gần down-
town Garland, giá $300.000. Hiện đang 
dùng làm văn phòng và nhà kho. Cần 
mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại, 
hoặc cần giúp mượn tiền mua nhà

 469-231-8077

Direct: 469-618-5555, Office: 214-790-7778

Chúng tôi có license làm loan tại nhiều tiểu bang.

11/11-11/3

Nhận giữ trẻ gần nhà thờ
2918 Carnaby, Garland, TX. 
L/L Trương Dung  

      972-495-5894 
Cell: 214-579-8280

25/11-25/12

NHậN GIữ Trẻ
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3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042
972-276-7342

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Complete Auto Service
All Work Warranree

Thaønh Taân
Anh Baèng & John Bui

Moät nôi ñaùng tin caäy - Giaù caû phaûi chaêng cho Ñoàng Höông

Quan - Höng Quan Höng: 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua baùn nhaø ñaát trong toaøn vuøng Dallas vaø phuï caän 
- Nhaø môùi xaây, nhaø cuõ, nhaø ñaáu giaù, nhaø short sale, nhaø bò tòch 
thu, v.v...  Quaûn lyù nhaø cho möôùn, tìm ngöôøi möôùn nhaø, mua nhaø 
ñaàu tö cho möôùn, v.v... Taän taâm, kinh nghieäm, laøm vieäc quanh naêm.

Vaên phoøng ñoái dieän Richland College soá 445 E. Walnut St, phoøng 105, Richardson, TX 75081 

- SÖÛA OÁNG NÖÔÙC BÒ BEÅ, OÁNG GAS BÒ XÌ, HAØN OÁNG ÑOÀNG      
- THOÂNG NGHEÏT CAÙC LOAÏI OÁNG COÁNG, OÁNG MAÙY LAÏNH, MAÙY GIAËT..V.V.
- THAY MÔÙI HOAËC SÖÛA BÌNH NÖÔÙC NOÙNG (WATER HEATER)
- SÖÛA VOØI TÖÔÙI CAÂY, CAÙC LOAÏI FAUCETS, BOÀN TAÉM, MAÙY RÖÛA CHEÙN..V.V.
-THAY LOÏC NÖÔÙC, MAÙY XAY RAÙC, TOILET, QUAÏT HUÙT, CABINET, BATHTUB
- GAÉN CÖÛA KIEÁNG P. TAÉM.  NHAÄN LAØM TAÁT CAÛ COÂNG VIEÄC VEÀ NÖÔÙC

972-757-3921Trieàu Phaïm

THÔÏ CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

Tel: 972-891-5571

Xin Liên lạc
CHERI CHÚC NGUYỄN

214-717-7707

972-757-9820

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
 (có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

VIỆC LàM Uy TÍN, TậN TÂM

15/4-15/6

11/11-11/1

THỢ HàN
- Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ 

- Cửa sắt, cửa an toàn - Carpot patio
- Nhận làm tất cả các loại cửa sắt.

 Liên lạc: Thiện Nguyễn  214-208-4883
                                   972-835-8519

Bạn có muốn có 
vật lý trị liệu từ nhà 
riêng của bạn?

Bạn có muốn có giúp đỡ 
thêm xung quanh nhà

9/9-9/1

- Chuyên lợp mái nhà với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh 
nghiệm, nhiệt tình.
- Làm việc đúng hẹn - Đúng tiêu chuẩn.
- Khi có vấn đề xảy ra như: Mưa đá, mái nhà quá cũ thấm nước qua 
trần nhà. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Nếu thay mái mới, quý 
vị không phải trả tiền Deductible.
- Bảo đảm năm năm cho mọi công việc.
Free estimate  - 2 millions cover for bons & Insurance

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040
HÀO PHẠM  214-923-6570

Nếu bạn cảm thấy bạn 
cần các dịch vụ của 
chương trình chăm sóc 
sức khỏe, hãy gọi ngay 
hôm nay để xem nếu bạn 
có đủ điều kiện

Bạn có muốn có 
dịch vụ chăm sóc y 
tế chuyên ngành từ 
sự thoải mái trong 
nhà của 

QUAÛNG CAÙo xIN GoÏI

972 - 414 - 7073

          MINH PHƯỚC
CHUYÊN CHĂM SÓC DA: Trị mục, xóa nốt ruồi, 
đồi mồi, không để lại sẹo
ĐẶC BIỆT: Thay da sinh học phù hợp cho da nám, 
tàn nhang, lão hóa.
Bạn muốn làm đẹp da, xin liên lạc

469-657-7068

14/10-14/1



 

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

NAiLS WAREHOuSE

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000

Giôø môû cöûa: T2: 10am- 7pm , T3- T6:  9am-6pm, T7: 8am-2pm

3031 South 1st  Street Ste# 400, Garland, TX 75041
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)

Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP, 
người lớn Molina Medicaid

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

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

Tri and Lily Nguyen
Realtors

Residential and Commercial
469-233-0289
469-877-6086

lilynguyenrealtor@ gmail.com
andytringuyen@ yahoo.com

QUAÛNG CAùO XIN GOÏI
972 - 414 - 7073

Giaù bieåu coù ñaêng treân 
website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn 
Advertising fee

văN PHòNg LuẬT Sư

Chuyên về Tai nạn xe cộ, tai nạn nghề nghiệp
Thương tích cá nhân

Email: knguyen@dhillonlawfirm.com Phụ tá Luật Sư

469-556-9854
kim Nguyễn

23/9-23/12

Văn Phòng Garland: 2645 Arapaho RD, #129, Garland, TX  
75044 (Kế bên Starbucks, trong Ultimate Insurance)

Nhận đưa rước phi trường và học sinh v.v...
Nhận chuyển, giao  và điền giấy tờ (đơn)
Đặc biệt giúp Điền đơn xin bảo hiểm (sức khỏe, nhân thọ vv.) - Mobile 
Notary (thị thực)- Khai Thuế-Đưa đón tận tâm, uy tín và giá đặc biệt

Luke Lu  214-912-3084
L.T.Lu.CFP.MBA@ gmail.com

TRAvEL AgENT & FiNANCiAL REPRESENTATivE 
    AgENT: RHONDA HuA

 Mở cửa mỗi ngày : 10AM-6PM
 9780 Walnut St. Suite 360G, Dallas , TX 75243 
 Tel : 214-570-1484 hoặc 469-585-3060, Fax : 888-548-9645
Email:cttraveltours@yahoo.com (bên trong chợ Hồng kông, đối diện Hồng kông chè)

Chuyên bán vé máy bay trong và ngoài  nước Mỹ - Cruises - Tours
Renew passport U.S - VN , Làm các loại Visa khẩn. Renew thẻ xanh, 
điền đơn thi quốc tịch Mỹ, đưa rước sân bay . . . Có nhiều hãng BẢO 
HIỂM với nhiều loại LIFE INSURANCE

18/11-$120

- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác sĩ, và 
thuốc tự do
- Bào chế thuốc, và có các loại giày cho người bệnh 
tiểu đường và đau chân
- Giao thuốc tận nhà miễn phí đến các vị cao niên
- Nhận tất cả các loại bảo hiểm
Rất mong được phục vụ quí Đồng Hương

Do Dược sĩ Lại T. Hùng đảm trách
469-909-6430

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042 
(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)

Xin Thông Báo: Nhà Thuốc sẽ có chương trình chích ngừa flu miễn phí cho 
quí đồng hương vào 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 20, tháng 10, năm 2018, tuổi 
từ 20 trở lên



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

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

(866) 949-1639

NiỀNg RăNg $3,000./$49.00
MỖi THÁNg TRỞ LÊN

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE CỘ - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ

SỨC KHỎE - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

Home office: Bloomington, Illinois
THIÊN X THAI 972-470-9883

Full Duplex
ở North Garland
3/2 Great Cash Flow
CASH  ONLY

Đức Nguyễn 

214-755-9948 Chuyên: - Áo dài cưới 
- Áo dài cách tân, các kiểu 
- Có vải sẵn.
 L/L Thoa:

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đức Mẹ HCG

Nhà bán gần GXĐMHCG
3/2/2. Gọi anh Đức gấp

      NMLS 170066
      License 139318
2560 Royal Lane, Ste 217, Dallas,TX 75229

Nguyễn Đình Anh Phúc
geo-Corp, inc.

Direct: 469-618-5555
Office: 214-790-7778 
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