Phone: 972-414-7073
Website: www.dmhcg.org
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM
FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

				
Chương Trình Mục Vụ
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
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.
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Chúc mừng Lễ Giáng Sinh 2018 & Tân Niên 2019
Trong tâm tình hân hoan đón mừng
Đại Lễ Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019,
xin chân thành kính chúc:
- Quý Linh mục & Tu sĩ nam nữ
- Hội đồng Mục vụ
- Hội đồng Tài chánh
- Ban Thường vụ
- Các Đoàn thể, Ban ngành, Giáo khu
- Quý Ông Bà, Anh Chị Em cùng thân quyến
một Mùa Giáng Sinh vui tươi, an bình
và một Năm Mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc
trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Hài Đồng
qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phó Xứ: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Thầy Vincent Đàm Hữu Thư
Phó Tế: Thầy Martin Nguyễn Văn Cát, C.Ss.R.

Câu ghi lòng trong tuần: “Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa.“ Dt 10, 7

T

KHI CHÚA ĐẾN VIẾNG THĂM

rong
cuốn
sách
“Vision 2000”, Cha
Mark Link, S.J., có kể
câu chuyện một em bé nhà
nghèo đang ngồi đánh giày
tại Nhà ga Trung tâm New
York (Grand Central Station).
Trong khi tay cầm miếng vải
đánh đi đánh lại đôi giày của
người khách, chiếc mề đay
bằng bạc đong đưa nơi cổ
em. Ông khác thấy vậy tò
mò hỏi:
- Cháu đeo miếng kim
loại gì đó?
- Đó là ảnh Mẹ Chúa
Giêsu đấy mà.
- Tại sao cháu đeo ảnh của bà ấy? Bà ấy nào có khác mẹ
cháu đâu?
Cậu bé trả lời:
- Cháu không biết rõ. Nhưng có một sự khác biệt vô cùng
giữa người con của Mẹ Maria và cháu: Con Đức Mẹ là Đấng
Cứu Thế, là Con Thiên Chúa toàn năng. Cháu đeo ảnh của
Đức Mẹ để nhờ Mẹ mang người con Giêsu đến giúp cháu và
ba mẹ cháu.
Câu nói của cậu bé đánh giày nhắc nhở chúng ta về việc
Đức Mẹ Maria mang Chúa Cứu Thế đến người chị họ Êlisabét
cũng đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả như được tường
thuật trong Bài Phúc âm của Chúa nhật IV Mùa Vọng năm
C hôm nay (Lc 1:39-45). Cuộc thăm viếng này không chỉ là
để bày tỏ sự chia sẻ giúp đỡ của Đức Mẹ đối với người chị
họ Êlisabét mà quan trọng hơn, đó là câu chuyện của đức
tin và tình yêu mến giữa hai đấng. Rõ ràng bà Êlisabét và
thai nhi Gioan Tẩy Giả nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu
trong cung lòng Mẹ Maria vì khi nghe tiếng chào của Mẹ
Maria, người con trong dạ bà Êlisabét đã nhảy mừng. Vì thế
bà Êlisabét đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi
đến với tôi?” (Lc 1:43).

Đây là một sự chào đón ấm áp mà Thai nhi Giêsu đã nhận
được từ gia đình của bà Êlisabét, khác hẳn với sự đón tiếp
lạnh lùng mà Ngài nhận được sau này tại Bêlem khi không
quán trọ nào có chỗ cho Ngài (Lc 2:7). Vì thế, chúng ta hãy
học nơi Bà Êlisabét và thai nhi Gioan Tẩy Giả về niềm vui
mừng tiếp nhận Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Câu hỏi
đặt ra là liệu chúng ta có cảm thấy vui mừng vì được Chúa
chúc phúc mỗi khi Ngài đến viếng thăm chúng ta hay không.
Thái độ và cảm giác của chúng ta ra sao khi đến Nhà thờ

mỗi Chúa nhật để gặp gỡ Chúa
trong Bí tích Thánh Thể? Chúng
ta có cảm thấy phúc lành khi
được kết hợp với Chúa trong lời
cầu nguyện hay không? Và bởi
vì Chúa Giêsu đã nên một với
mọi người nơi Mầu nhiệm Nhập
Thể, liệu chúng ta có nhận ra sự
hiện diện của Chúa nơi những
người khác, cách riêng những
người nghèo khổ, đau yếu, và bị
bỏ rơi hay không?
Cuộc thăm viếng mau mắn
của Mẹ Maria đến nhà người
chị họ Êlisabét đang mang thai
được 6 tháng sau khi được sứ
thần Gabrien báo tin cũng cho
thấy Đức Mẹ không quản ngại gì đến bản thân để không những
chỉ giúp đỡ bà Êlisabét, nhưng quan trọng hơn là đem Chúa Giêsu
đến cho bà. Cũng thế, noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy là dấu
chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa cho mọi người khi chúng ta hết
mình phục vụ tha nhân.
Lễ Giáng Sinh sắp đến là dịp chúng ta gặp gỡ gia đình và bạn
bè với tình cảm thiết tha. Nhưng chúng ta cũng đừng quên có
những người bị bỏ rơi không phải chỉ trên đường phố nhưng có
khi đó chính là những người thân trong những gia đình bị phân rẽ.
Vì thế, việc ăn mừng Lễ Giáng Sinh sẽ trở nên lạnh lẽo nếu Chúa
Giêsu không sinh hạ trong cõi lòng của chúng ta. Những món quà
chúng ta trao cho nhau sẽ không có nhiều ý nghĩa trừ phi Thiên
Chúa cũng là món quà được trao ban không chỉ trong mùa Giáng
Sinh nhưng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Cuộc thăm viếng bà Êlisabét của Mẹ Maria khiến tôi liên
tưởng đến những cuộc viếng thăm khác. Đó là cuộc viếng thăm
của nhiều anh chị em trong Giáo xứ chúng ta: Các thừa tác viên
Rước lễ Ngoại thường đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho những
bệnh nhân, của các hội viên Legio đến với người đau yếu mỗi
tuần lễ, của các em thiếu nhi trong Giáo xứ chúng ta đến những
nhà hưu dưỡng hoặc người vô gia cư trong dịp Lễ Tạ Ơn. Đây là
những cuộc viếng thăm của lòng tin và lòng yêu mến bởi vì qua
đó chúng ta tiếp tục sứ mạng của Mẹ Maria đem Chúa đến cho
tha nhân.
Xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta luôn ý thức sự hiện
diện của Chúa Giêsu trong linh hồn mình để rồi có thể đem Ngài
đến cho những người chúng ta gặp gỡ.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 23/12. Chuùa nhaät IV Muøa Voïng naêm C.
- Thöù Hai 24/12 trong Tuaàn IV Muøa Voïng. Buoåi chieàu
toái Voïng Giaùng Sinh.
- Thöù Ba 25/12. Leã Chuùa Giaùng Sinh. Leã Troïng & Buoäc.
- Thöù Tö 26/12. Leã Thaùnh Steâphanoâ, Töû ñaïo Tieân khôûi.
Leã Kính.
- Thöù Naêm 27/12. Leã Thaùnh Gioan, Toâng ñoà Thaùnh söû.
Leã Kính.
- Thöù Saùu 28/12. Caùc Thaùnh Anh Haøi Töû ñaïo. Leã Kính
- Thöù Baûy 29/12. Ngaøy thöù naêm trong Tuaàn Baùt nhaät
Giaùng sinh. Leã Thaùnh Toâma Becket, Giaùm
muïc, Töû ñaïo.
- Chuùa Nhaät 30/12. Leã Thaùnh Gia Thaát.

Ngaøy 23-12-2018 V

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 23/12/2018 Lúc 7:00PM

Giaùo Khu 2 Baø Kinh & Traâm.
972-414-1348
2921 Flagstone Dr. Garland. TX 75044

MÖØNG BOÅN MAÏNG
ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ EMMANUEL (25/12)
Giaùo xứ Haân hoan meán chuùc Cha Tuyeân UÙy, quyù
Thaày Trôï UÙy, quyù Trôï Taù, quyù Huynh Tröôûng vaø Ñoaøn
Thieáu Nhi Thaùnh Theå Emmanuel nhaân ngaøy leã Boån
maïng Giaùng sinh (25/12) ñöôïc traøn ñaày nieàm vui vaø bình
an cuûa Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng.Xin Chuùa chuùc laønh vaø
ban cho caùc em ñöôïc luoân haêng say phuïng söï Chuùa vaø
hoïc hoûi ñeå neân giống Chúa hơn.

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
22/12/2018 cuûa ñoâi taân hoân:
Nguyeãn Francis & Nguyeãn Caåm Vaân
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò
soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA
NGHÆ LEÃ GIAÙNG SINH & TEÁT DÖÔNG LÒCH
* Nghæ leã Giaùng Sinh töø thöù Baûy 22/12 ñeán heát thöù Ba
25/12, vaø seõ môû cöûa laïi vaøo ngaøy thöù Tö 26/12
- Parish Office will be closed for Christmas Holyday
on Monday Dec 24 & Tuesday Dec 25. It will reopen on
Wednesday Dec 26.
* Nghæ Teát Döông lòch töø thöù Baûy 29/12/2018 ñeán
heát thöù Ba 1/1/2018, vaø seõ môû cöûa laïi vaøo ngaøy thöù Tö
2/1/2018
- Parish Office will be closed for New Year Holyday on
Monday Dec 31 & Tuesday Jan 1, 2019. It will reopen on
Wednesday Jan 2.

NGHÆ HOÏC LEÃ GIAÙNG SINH 2018 & NAÊM MÔÙI 2019
Sunday School Christmas Break
Ñeå möøng Ñaïi leã Giaùng sinh 2018 vaø Teát Döông lòch
2019, Chöông Trình Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ vaø Thieáu Nhi
Thaùnh Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït vaøo hai Chuùa
nhaät 23 vaø 30/12/2018. Caùc em hoïc sinh vaø Thieáu Nhi
Thaùnh Theå seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi vaøo Chuùa nhaät
6/1/2019.
In observance of Christmas & New Year Holiday, there
will be no Catholic Faith Formation Classes, Vietnamese
Language Classes, and Eucharistic Youth Activities on
Sundays of December 23rd & 30th. The students will resume
their studies on Sunday January 6th, 2019.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

NOTICE FROM THE CATHOLIC FOUNDATION (TCF)
Dear Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital
Campaign Participating Parish,
As the calendar year end approaches, we would like to
offer a couple of reminders regarding Internal Revenue
Service regulations surrounding your gifts to the Our
Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital Campaign
during the month of December.
Consistent with Internal Revenue Service regulations,
all year end gifts must be postmarked by the Post Office
with a 2018 date to be recorded as a gift in 2018. The
postmark on the envelope determines the year the gift is
recorded.
Examples for clarification are listed below:
* If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2018
on 1/1/2019 (or later), but the postmark on the envelope
reads 12/31/2018 (or earlier) then TCF will post the date
of the gift as 12/31/2018.
* If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2018,
but the postmark on the envelope reads 1/1/2019 (or later)
then it will be posted as a gift received in 2019.
TCF will also record all hand delivered gifts received
at the Foundation on Monday, December 31, 2018 by noon
as a 2018 gift. We are located at 12222 Merit Drive Suite
850 Dallas, TX 75251 and can be reached at 972-6619795.
Contributions charged on a donors bank credit card are
only deductible in the year the charge is made. If a donor
wants to make a gift or pay a pledge payment by credit
card for 2018 they must have their written request to TCF
by noon on Thursday, December 27, 2018.
ALL PAYMENTS GIVEN TO PARISH PERSONNEL
MUST BE DELIVERED TO THE CATHOLIC
FOUNDATION by NOON ON MONDAY, DECEMBER
31, 2018 IN ORDER TO BE COUNTED AS A 2018 GIFT.

http://www.dmhcg.org
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CHÖÔNG TRÌNH
THAÙNH LEÃ GIAÙNG SINH 2018 & NAÊM MÔÙI 2019
* Leã Voïng Giaùng Sinh (thöù Hai 24/12): Coù 2 Thaùnh leã (5:00 PM cho Thieáu Nhi & 8:00 PM cho Ngöôøi lôùn).
Vaãn coù Thaùnh leã 7:00 AM cuûa thöù Hai trong Tuaàn IV Muøa Voïng.
- Monday Dec 24 (Christmas Eve - 5:00 PM & 8:00 PM Mass)
* Leã Giaùng Sinh – Leã Buoäc (thöù Hai 25/12): Coù 2 Thaùnh Leã 8:30 AM & 11:00 AM. Khoâng coù Thaùnh leã chieàu.
- Tuesday Dec 25 (Christmas Day - 8:30 AM & 11:00 AM Mass)
* Leã Voïng Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa (thöù Hai 31/12): Thaùnh leã luùc 7:00 PM. Vaãn coù Thaùnh leã 7:00 AM
cuûa ngaøy thöù baûy trong Tuaàn Baùt nhaät Giaùng sinh.
- Monday Dec 31 (Vigil of the Solemnity of Mary, the Holy Mother of God - 7:00 PM Mass)
* Leã Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa – Leã Buoäc (thöù Ba 1/1/2019): Coù 3 Thaùnh Leã (7:30 AM; 10:00 AM; 12:00
PM). Khoâng coù Thaùnh leã chieàu.
- Tuesday Jan 1, 2019 (Solemnity of Mary, the Holy Mother of God - 7:30 AM, 10:00 AM, 12:00 PM Mass)

TRÔÛ VEÀ NHAØ MUØA GIAÙNG SINH
COME HOME FOR CHRISTMAS
Neáu baïn muoán coù yù nghóa vaø muïc ñích trong cuoäc ñôøi.
Neáu baïn muoán tìm kieám söï tha thöù cuûa Thieân Chuùa
vaø muoán tha thöù ngöôøi khaùc.
Neáu baïn muoán tìm kieám söï chöõa laønh taâm hoàn. Neáu
baïn muoán con caùi baïn coù söï hieåu bieát veà ñöùc tin.
Neáu baïn muoán laø moät thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn
ñöùc tin.
Neáu baïn muoán giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 27
MUØA XUAÂN 2019

414-7073.

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy
15 thaùng 2, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh
An Phong cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

If you want meaning and purpose in your life.
If you want to seek forgiveness and want to forgive
others.

Thöù Saùu 15 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 16 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Neáu baïn muoán ñoùn nhaän Bí tích Thaùnh Theå.
Xin haõy goïi vaên phoøng Giaùo xöù ôû soá ñieän thoaïi (972)

If you want spiritual healing.
If you want your children to receive faith formation.
If you want to be a part of a faith community.
If you want to help others.
If you want to receive the Eucharist.
You can call our church office at (972) 414-7073.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

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

Thöù Saùu 22 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 23 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.
Xin ghi danh vaø ñoùng leä phí taïi Vaên phoøng Giaùo
xöù. Neáu coù thaéc maéc, xin goïi: 972-414-7073.
http://www.dmhcg.org
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LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG BOÅ TUÙC
Ñeå giuùp cho moät soá ngöôøi muoán hoïc hoûi ñeå trôû thaønh ngöôøi Coâng giaùo nhöng laïi ghi danh treã, Giaùo xöù seõ môû
moät lôùp ñaëc bieät vaøo moãi toái thöù Ba 7:30pm ñeán 9:30pm baét ñaàu töø ngaøy 8/1/2019 vaø keùo daøi ñeán Leã Chuùa Thaùnh
Thaàn Hieän Xuoáng vaøo Chuùa nhaät 9/6/2019. Giôø hoïc töø . Xin vui loøng ghi danh ôû Vaên phoøng Giaùo xöù trong nhöõng
ngaøy laøm vieäc.
CHÖÔNG TRÌNH LAØM BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT
Muøa laøm baùnh chöng vaø baùnh teùt dòp Teát Kyû Hôïi 2019 cuûa giaùo xöù ñaõ ñeán. Cuõng nhö thoâng leä haèng naêm, giaùo xöù seõ goùi
baùnh chöng vaø baùnh teùt ñeå baùn gaây quyõ cho Giaùo xöù. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi cho quyù oâng baø, anh chò em coù dòp ngoài chung
cuøng laøm vieäc taïo tinh thaàn ñoaøn keát, hieäp nhaát vaø yeâu thöông.
1. Toå chöùc Ban Baùnh Chöng:
Tröôûng ban Baùnh Chöng: Cha Phoù Ñaminh Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R.
Ñieàu haønh ban ngaøy: OÂng Caûnh, oâng Laâm, OÂng Ñaøo
Ñieàu haønh buoåi toái: Anh Chính, Anh Cöôøng
2. Caùc tieåu ban:
Laøm laù: OÂng baø Vaân, oâng Caàn, oâng Hoaø
Laøm ñaäu: Anh Sôn nhoû, anh Huøng, oâng Vôùi, oâng Trí.
Laøm thòt: Ñoaøn TN, Thieáu Nhi TT, Ban Traät Töï, Ban PTA, CÑ Augustine & T. Vöông
Gia vò: Baø Ky, anh Phuù, anh Chính
Söûa chöõa loø beáp, noài naáu, maùy vaän haønh: Anh Phöông
Vo gaïo, xoùc gaïo: OÂng Laâm & OÂng Minh
Goùi baùnh Chöng: OÂng Döông
Goùi baùnh Teùt: OÂng Rinh
Tieáp vaän taïi choã: OÂng Theå
Xeáp baùnh vaøo noài & vôùt baùnh: Anh Phuù , anh Chính, Ban Traät Töï, Ñoaøn Thanh Nieân, Thieáu Nhi Thaùnh Theå, PTA (Phuï
Huynh Hoïc Sinh)
Boïc plastic & label – chuyeån baùnh – baùn taïi choã: Coâ Trang & Coâ Höông
Göûi böu ñieän: Anh Vinh
AÅm thöïc: Chò Trinh
Nöôùc, caø pheâ: Coâ Höông Töø
Naáu baùnh: Anh Quang, OÂng Uyeân, OÂng Ruyeân
Tieáp lieäu: Anh Chính, anh Phuù, baø Ñònh
Keát toaùn taøi chaùnh: Anh Chính
Baùn baùnh taïi thaùp chuoâng: seõ do caùc hoäi ñoaøn phaân chia
Ban Baùnh Chöng xin môøi goïi quyù oâng baø, anh chò em ñuû moïi löùa tuoåi, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng, haõy ñeán tham gia vaøo
nhöõng vieäc theo khaû naêng cuûa mình.
3. Nhöõng vieäc laøm: caét laù, xeáp laù, lau laù, vo gaïo, laøm thòt, nhaân ñaäu xanh, goùi baùnh Chöng, goùi baùnh Teùt, naáu baùnh, vôùt
baùnh.
4. Ngaøy giôø laøm vieäc: Ban Baùnh Chöng baét ñaàu laøm vieäc moãi ngaøy töø 9 am ñeán 9 pm.
* Baét ñaàu töø thöù Tö ngaøy 19/12/2018 cho ñeán thöù Saùu ngaøy 21/12/2018.
* Nghæ Leã Giaùng Sinh töø thöù Baûy ngaøy 22/12/2018 ñeán thöù Ba ngaøy 25/12/2018.
* Laøm laïi thöù Tö ngaøy 26/12/2018 cho ñeán thöù Saùu ngaøy 28/12/2018
* Nghæ Teát Döông Lich töø thöù Saùu ngaøy 28/12/2019 cho ñeán thöù Hai ngaøy 7/1/2019
* Laøm laïi töø thöù Ba ngaøy 7/1/2018 cho ñeán thöù Ba ngaøy 29/1/2019
Chöông trình goùi baùnh Chöng seõ khoâng thaønh coâng neáu khoâng coù söï hy sinh thôøi giôø, coâng söùc cuûa taát caû quyù oâng baø ñaõ
tham gia nhöõng naêm tröôùc vaø seõ tham gia trong naêm nay.
Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Haèng Cöùu Giuùp ban ñaày ôn laønh, söùc khoûe cho quyù oâng baø anh chò em tham gia
chöông trình coâng ích naøy.
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ÑÖÙC CHA GIUSE VUÕ VAÊN THIEÂN CHÍNH THÖÙC NHAÄN SÖÙ VUÏ MUÏC TÖÛ TAÏI TGP HAØ NOÄI
Luùc 10 giôø saùng thöù Ba ngaøy 18/12/2018, Ñöùc Cha Giuse Vuõ Vaên Thieân cuûa Giaùo phaän Haûi Phoøng ñaõ chính thöùc nhaän chöùc
Toång Giaùm muïc Toång Giaùo Phaän Haø Noäi trong Thaùnh leã troïng theå taïi nhaø thôø Chính toøa Thaùnh Giuse Haø Noäi, tröôùc söï hieän
dieän cuûa ñaáng ñaïi dieän Toøa Thaùnh, Ban Coá vaán, vaø cha Chöôûng aán cuûa Toång Giaùo phaän Haø Noäi.
Hieän dieän trong Thaùnh leã, ngoaøi Ñöùc TGM Zalewski laø Vò Ñaïi dieän khoâng thöôøng truù cuûa Toøa Thaùnh coøn coù Ñöùc oâng
Antoine Camilleri, Thöù tröôûng Boä ngoaïi giao Toøa Thaùnh; Ñöùc Hoàng Y Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn, nguyeân Toång Giaùm muïc Haø
Noäi; Ñöùc TGM Giuse Nguyeãn Chí Linh, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam; cuøng caùc Ñöùc Giaùm muïc töø caùc giaùo phaän
trong caû nöôùc; Linh muïc ñoaøn Toång Giaùo phaän cuøng nhieàu linh muïc töø giaùo phaän Haûi Phoøng; caùc nam nöõ Tu só, Chuûng sinh, ñaïi
dieän giaùo daân giaùo phaän Haûi Phoøng cuøng ñoâng ñaûo coäng ñoaøn daân Chuùa.
Môû ñaàu Thaùnh leã Ñöùc TGM Zalewski, Ñaïi dieän Toøa thaùnh trao Bulla (Toâng saéc cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng) cho Ñöùc Giaùm muïc
Phuï taù cuûa TGP Haø Noäi laø Loârenxoâ Chu Vaên Minh, nieân tröôûng trong Ban coá vaán. Ñöùc cha Loârenxoâ ñaõ giöông cao Bulla cho
coäng ñoaøn thaáy roõ, roài trao cho linh muïc Chöôûng aán Aphnongsoâ Phaïm Huøng. Cha Anphongsoâ ñaõ long troïng coâng boá Toâng Saéc.
Tieáp ñeán, Ñöùc TGM Zalewski trao gaäy cho Ñöùc Taân TGM Giuse nhö moät daáu chæ quyeàn chaên daét cuûa Ñöùc TGM Giuse taïi
Toång Giaùo phaän Haø Noäi.
Ñöùc TGM Giuse vôùi gaäy muïc töû trong tay, ngaøi an toïa treân ngai toøa cuûa mình. Ñaïi dieän moïi thaønh phaàn daân Chuùa cuûa Toång
Giaùo phaän Haø Noäi ñaõ tieán tôùi Ñöùc TGM Giuse ñeå chaøo kính ngaøi vaø baøy toû cöû chæ vaâng phuïc quyeàn bính nôi ngaøi.
Chia seû sau caùc baøi Lôøi Chuùa, Ñöùc cha Giuse Nguyeãn Naêng, Giaùm muïc Giaùo phaän Phaùt Dieäm ñaõ khaúng ñònh ngay töø ñaàu:
trong Giaùo hoäi khoâng coù chöùc vuï, chöùc töôùc, ñòa vò nhöng chæ coù söù vuï, phuïc vuï.Ñöùc cha Giuse ñaõ gôïi leân göông soáng ñôøi muïc
töû cuûa Ñöùc Hoàng Y Pheâroâ, moät ñôøi soáng aâm thaàm gaén boù vôùi Chuùa, ñeå Chuùa ñöôïc lôùn leân.
Noùi ñeán Ñöùc Taân TGM Giuse, Ñöùc cha Giuse ñaõ daãn giaûi nhöõng baøi ñoïc Lôøi Chuùa maø chính Ñöùc Taân TGM choïn ñeå noùi leân
öôùc voïng cuûa Ñöùc Taân TGM: böôùc chaân rao giaûng Tin Möøng trong baøi ñoïc moät, cho thaáy thaùi ñoä ra khoûi söï co cuïm, cuûng coá
chính mình ñeå saün saøng caát böôùc ra ñi rao giaûng Tin Möøng; Baøi ñoïc hai khaúng ñònh söï hieäp thoâng khoâng chæ taïo neân söùc maïnh
toång löïc cuûa Giaùo hoäi nhöng coøn laø daáu chöùng cho coâng cuoäc Phuùc AÂm hoùa.
Thaùnh leã tieáp dieãn do Ñöùc Taân TGM Giuse chuû söï.
Sau lôøi nguyeän keát leã, Ñöùc TGM Zalewski ñaõ coù lôøi caûm ôn Ñöùc Hoàng Y Pheâroâ veà nhöõng naêm thaùng phuïc vuï caàn maãn
trong söù vuï muïc töû ñaõ qua. Ngoû lôøi vôùi Ñöùc Taân TGM Giuse, ngaøi baøy toû söï ghi nhaän cuûa Toøa Thaùnh veà vai troø laø cha vaø laø
thaày cuûa Ñöùc TGM Giuse trong suoát thôøi gian qua. Ñoàng thôøi ngaøi caàu xin Chuùa chuùc phuùc vaø soi saùng cho Ñöùc Taân TGM
trong söï phuïc vuï cuûa mình vì Hoäi thaùnh taïi Haø Noäi.
Tieáp ñeán, Ñöùc TGM Giuse Nguyeãn Chí Linh, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñaõ coù lôøi baøy toû nieàm caûm meán vôùi
Ñöùc Hoàng Y Pheâroâ. Vôùi Ñöùc Taân TGM Giuse, ngaøi ñaõ dí doûm noùi leân nhöõng öu theá cuûa vò chuû chaên môùi taïi Haø Noäi vaø ngaøi
caàu chuùc cho Ñöùc Taân TGM khôûi ñaàu moät giai ñoaïn vöôn leân nhö vuõ baõo cuûa Toång Giaùo phaän Haø Noäi.
Ñeå ñaùp lôøi, Ñöùc Taân TGM Giuse ñaõ noùi leân taâm tình cuûa mình tröôùc söï hieän dieän cuûa raát ñoâng caùc Ñaáng baäc, töø Toøa Thaùnh
tôùi caùc giaùo phaän taïi Vieät Nam, caùc thaønh phaàn khaùc nhau trong xaõ hoäi cuõng nhö moïi thaønh phaàn trong Toång Giaùo phaän Haø Noäi
vaø giaùo phaän Haûi Phoøng. Ngaøi ñaõ nhaéc ñeán Ñaáng tieàn nhieäm cuûa mình taïi giaùo phaän Haûi Phoøng, moät ngöôøi con cuûa Haø Noäi,
nhaéc ñeán coâng lao cuûa caùc Ñaáng tieàn nhieäm taïi Toång Giaùo phaän Haø Noäi.
Keát laïi, Ñöùc TGM Giuse ñaõ khôi leân öôùc voïng soáng ñôøi ôn goïi cuûa moãi ngöôøi, moãi thaønh phaàn trong Toång Giaùo phaän; ngaøi
noùi leân kyø voïng cuûa ngaøi caùch ñaëc bieät nôi giôùi treû vaø thieáu nhi.
Thaùnh leã nhaän söù vuï môùi cuûa Ñöùc TGM Giuse Vuõ Vaên Thieân taïi Haø Noäi ñaõ keát thuùc vaøo giôø chính ngoï. Tieát trôøi Haø Noäi aám
naéng vôùi ñoä aåm thaáp, ñaõ loä ra baàu trôøi xanh töôi vôùi aùnh naéng chan hoaø. Doøng ngöôøi ngöôïc xuoâi ra veà, treân khuoân maët raïng rôõ
nuï cöôøi thaät töôi, nhö muoán chung chia nieàm vui cuøng vò chuû chaên cuûa mình trong ngaøy tieáp nhaän söù vuï môùi.
Ñöùc TGM Giuse sinh taïi Keû Saët ngaøy 26/10/1960
Gia nhaäp Ñaïi chuûng vieän Haø Noäi ngaøy 23/09/1982
Thuï phong Linh muïc taïi Haûi Phoøng ngaøy 24/01/1988
Du hoïc Paris (Phaùp) töø naêm 1996 ñeán 2000
Toaø Thaùnh Boå nhieäm laøm Giaùm muïc Haûi Phoøng ngaøy 26/11/2002
Taán phong Giaùm muïc taïi Haûi Phoøng ngaøy 02/01/2003
Khaåu hieäu Giaùm muïc: “Phuïc vuï trong nieàm vui vaø hy voïng”
Toaø Thaùnh boå nhieäm laøm Toång Giaùm muïc Toång giaùo phaän Haø Noäi ngaøy 17/11/2018
Chính thöùc nhaän Toång Giaùo phaän Haø Noäi ngaøy 18/12/2018
(tonggiaophanhanoi.org)
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh

Christmas Log Cake Sale

(Chuùa Nhaät Ngaøy 16/12/2018)
Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng:			
Tieàn In Saùch:			
Tieàn Quaûng Caùo:			
Help the Poor:			
Online Donation from
Delta V Instruments, Inc.:			
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:
SDB 3020:			
SDB 3033:			
Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB Teân		
0412 Ñoã Thò Hoaøn		
0661 Traàn Quyù Ñoân			
0745 Huyønh T. Thu Thuûy			
0769 Traàn Vaên Duõng			
0965 Nguyeãn Kyø Sôn			
1194 Dieäp Vaên Huøng			
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc			
2082 Nguyeãn Tieán Thònh			
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng			
2224 Nguyeãn Khaûi			
2522 Hoà Trí Luaät			
2523 Nguyeãn Vaên Cao			
2567 Traàn T. Thaûo Phöôïng			
2658 Phaïm Khaéc Nghóa			
2911 Nguyeãn Chí Coâng			
2939 Traàn Thò Tuyeát-Anh			
3003 Nguyeãn T. Höông			
Khoái Giaùo Duïc		
Hoäi Quaùn

$14,203.00
$200.00
$180.00
$330.00
$140.00
$200.00

Ngaøy 23-12-2018 V

Baùnh Noel thôm ngon, ñeïp, vôùi giaù reû, seõ ñöôïc
baùn ngaøy Chuùa Nhaät ngaøy 16 vaø ngaøy 23 thaùng
12 taïi cuoái nhaø thôø. Quí vò coù theå mua ñem veà ngaøy
16 vaø 23, hoaëc ñaët (order) ñeå pick up vaøo ngaøy 23
(5:00 PM - 7:00 PM) taïi TTAP. Môøi quí vò mua
baùnh Noel ñeå uûng hoä gaây quyõ cho Hoäi Phuï Huynh
GXDMHCG. Ñaëc bieät naêm nay HPH coù baùn hoa
poinsettia raát ñeïp vaø yù nghóa trong dòp Noel, xin kính
môøi.

$5.00
$200.00

Soá Tieàn
$2.00
$20.00
$10.00
$20.00
$100.00
$10.00
$20.00
$50.00
$2.00
$5.00
$5.00
$10.00
$5.00
$5.00
$20.00
$5.00
$10.00
$1,215.00
$4,252.50

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0506
Phaïm Quang Thuûy			
$300.00
0586
Nguyeãn Vaên Thaùi			
$700.00
0606
Nguyeãn Trang			
$100.00
0953
Phaïm Ñöùc Paul			
$100.00
0966
Nguyeãn Vinh Haïnh			
$100.00
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Lieân laïc Höông Hoaøng (469) 288-0806

Kính Môøi,
Hoäi Phuï Huynh

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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Sunday Lesson For The Youth
Scripture: Luke 1:39-45

Meditation:

Do you recognize the indwelling presence of the Lord Jesus in
your life? Blessed are you if you see and recognize the Lord with the “eyes of faith”. The word “blessed”
[makarios in Greek] literally means “happiness” or “beatitude”. It describes a kind of joy which is serene
and untouchable, self-contained, and independent from chance and changing circumstances of life.
God gives us supernatural joy with hope in his promises
There is a certain paradox for those “blessed” by the Lord. Mary was given the “blessedness” of being
the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as
her Son died upon the cross. Anselm, a great teacher and Archbishop of Canterbury (1033-1109), spoke
these words in a homily: “Without God’s Son nothing could exist; without Mary’s son, nothing could be
redeemed.” To be chosen by God is an awesome privilege and responsibility. Mary received both a
crown of joy and a cross of sorrow. Her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by
her faith, hope, and trust in God and his promises.
Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from you” (John 16:22). The Lord gives us
a supernatural joy which enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death can take
away. Do you know the joy of a life given over to God in faith and trust?
They were filled with the Holy Spirit
What is the significance of Mary’s visit to her cousin Elizabeth before the birth of Jesus? When
Elizabeth greeted Mary and recognized the Messiah in Mary’s womb they were filled with the Holy Spirit
and with a joyful anticipation of the fulfillment of God’s promise to give a Savior. What a marvelous
wonder for God to fill not only Elizabeth’s heart with his Holy Spirit but the child in her womb as well.
John the Baptist, even before the birth of the Messiah, pointed to his coming and leaped for joy in the
womb of his mother as the Holy Spirit revealed to him the presence of the King to be born.
The Lord wants to fill each of us with his Holy Spirit
The Holy Spirit is God’s gift to us to enable us to know and experience the indwelling presence of God
and the power of his kingdom. The Holy Spirit is the way in which God reigns within each of us. Do you
live in the joy and knowledge of God’s indwelling presence with you through his Holy Spirit?
“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and give me joy in seeking you more earnestly. Increase my
faith in all your promises, my hope in the joy of heaven, and my love for You as my All.”
Psalm 80:1-3,14-15,17-19
1 Give ear, O Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock! You who are enthroned upon the
cherubim, shine forth
2 before Ephraim and Benjamin and Manasseh! Stir up your might, and come to save us!
3 Restore us, O God; let your face shine, that we may be saved!
14 Turn again, O God of hosts! Look down from heaven, and see; have regard for this vine,
15 the stock which your right hand planted.
17 But let your hand be upon the man of your right hand, the son of man whom you hast made strong
for yourself!
18 Then we will never turn back from you; give us life, and we will call on your name!
19 Restore us, O LORD God of hosts! let your face shine, that we may be saved!

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

http://www.dmhcg.org

