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
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3: Không có giải tội,
Thứ 4,5,6: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5: Giải tội từ 9-10am
Rửa Tội
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ
trước thứ Bảy đầu tháng.
Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
Hôn Phối
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452
Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9 am - 10:15 am (sáng) &
3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm
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.

CHÚA NHẬT Thứ II Thường niên năm c - Ngày 20/1/2019
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
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Ô. Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956.

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

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

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

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

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

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

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

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 . . . . . . . . . . . . . 971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . 214-207-8548
Gioan Vianney. . . . . . . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288
Nhóm Nguồn Sống
A. Nguyễn Trí.......214-406-3475
Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269
Safety Environment Officer
Cô Trần T. T. Nga.. 972-890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649
Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước.......972-489-1171
Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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

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

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

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

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR. 816-489-6759

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

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

Caùc Giaùo Khu
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

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa.“ Ga 2, 11

C

ách đây hai tuần lễ, chúng
ta đã cử hành trọng thể Lễ
Hiển Linh nhắc lại biến cố
Chúa Giêsu tỏ mình cho ba nhà đạo
sĩ Đông phương. Tuy nhiên, Thánh
ca Tin Mừng trong Kinh Chiều II
của Phụng vụ Các Giờ Kinh vào
ngày lễ này nhắc nhở chúng ta về
có 3 cuộc tỏ mình của Chúa Giêsu
(Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa làm phép
lạ tại Tiệc cưới Cana và Lễ Chúa
Giêsu chịu Phép Rửa): “Ba phép
lạ điểm tô một ngày thánh, cả
cộng đoàn được hân hạnh mừng
chung: Ngày hôm nay, ngôi sao lạ
dẫn đường, các hiền sĩ tới tận nơi
máng cỏ. Ngày hôm nay, cả sáu
chum nước lã đã biến thành rượu
quý tiệc tân hôn. Ngày hôm nay,
trong dòng nước Gio-đan, Đức
Kitô để Gioan làm phép rửa hầu
đổ xuống trên ta nguồn cứu độ.”
Như thế sau Lễ Hiển Linh cách đây hai tuần lễ và Lễ Chúa
Giêsu Chịu Phép Rửa vào Chúa nhật tuần trước, hôm nay với
bài Tin Mừng theo Thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu làm
phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana (Ga 2:1-11),
chúng ta chứng kiến cuộc tỏ mình thứ 3 của Ngài. Dĩ nhiên,
câu chuyện Chúa làm phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới Cana không
chỉ là việc Ngài biến nước lã thành 180 gallons rượu ngon
hoặc giúp cho đôi tân hôn khỏi bẽ mặt với quan khách vì
tiệc chưa tàn mà rượu đã cạn. Đúng thế, phép lạ Chúa thực
hiện trong tiệc cưới Cana ngày xưa thật ra muốn nói với mỗi
người chúng ta trong hiện tại về sự trống vắng trong cuộc đời
khi đánh mất Ngài hay không muốn có Ngài trong đời mình.
Bởi vì khi không có Chúa Giêsu thì chỉ cần sau vài năm, một
mối tình vợ chồng thắm thiết ban đầu cũng nguội lạnh, phôi
pha. Và ngay cả cuộc sống bản thân cảm thấy mệt mỏi chán
chường cho dẫu có tiền bạc và những thú vui trần thế bởi vì
những điều này cũng không làm cho ta bình an, hạnh phúc.
Như vậy, Thánh sử Gioan như muốn nói với chúng ta hãy
để Chúa Giêsu chạm đến nước lã của cuộc đời mỗi người để
Ngài biến đổi thành rượu ngon của một cuộc sống trong sự
thật, tình yêu và sự sống. Chúa Giêsu đến trần gian để biến
đổi con người và biến mọi sự nên mới. Ngày 22 tháng 1 tới
đây, Giáo hội Công giáo và những người thiện tâm tại Hoa
Kỳ tưởng niệm biến cố bi thương cách đây 46 năm (1973)
khi Tối Cao Pháp Viện cho phép phá thai một cách hợp pháp
và từ đó đến nay có hơn 60 triệu thai nhi bị sát hại cũng

như vẫn còn nhiều người ủng hộ phá
thai. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng một
khi được Chúa Thánh Thần tác động,
ngay cả những người trước đây mạnh
mẽ ủng hộ phá thai sẽ cảm nghiệm được
sự sống mới. Đó là trường hợp của bà
Norma Mc Corvey (1947-2017) là người
đã kiện tụng xin được phá thai dẫn đến
phán quyết của Tối Cao Pháp Viện năm
1973 nhưng vào những năm cuối đời đã
trở thành người Công giáo và ra sức phó
sự sống. Đó cũng là trường hợp Bác sĩ
Bernard Nathanson (1926-2011) từng
đồng sáng lập tổ chức “Liên đoàn Hành
động Quyền Phá thai” vẫn còn cho đến
ngày nay và bản thân đứng ra điều khiển
hơn 60 ngàn vụ phá thai nhưng cuối cùng
đã nhận ra sự sai trái của việc phá thai
mà theo lời ông là “lò thiêu sống độc ác
nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” và cũng đã
trở lại đạo Công giáo vào năm 1996. Đó
cũng là trường hợp của Bà Abby Johnson
làm việc cho một trung tâm phá thai của Planned Parenthood và
bản thân đã từng 2 lần phá thai đã được ơn trở lại để thành một
ngưởi ủng hộ sự sống kiên cường và sau này là một người Công
giáo vào năm 2012.
Có lẽ cuộc đời của nhiều người Công giáo không trải qua
những trường hợp đặc biệt như ba nhân vật trên đây nhưng điều
này không có nghĩa là một khi đã là người Công giáo, chúng ta
không cần Chúa Giêsu đến biến đổi cuộc đời chúng ta. Thật vậy,
chúng ta hãy tự hỏi với chính mình là cách suy nghĩ và hành
động của chúng ta là theo giá trị của thế tục hay của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy tự hỏi chính mình có thật sự tin và thực hành theo
lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy sống một cuộc đời mới trong việc
tôn trọng sự sống của con người, cổ võ phẩm giá của hôn nhân
giữa một nam và một nữ, cũng như bảo vệ người bị áp bức, đau
khổ và bất hạnh.
Chắc chắn chúng ta vẫn có những thiếu sót trong cuộc sống
và phải quay về với Chúa Giêsu để xin Ngài cứu giúp. Ở đâu có
Chúa, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, bất chấp những đau khổ và bất
hạnh của cá nhân, gia đình hay xã hội. Có điều, chúng ta chỉ có
thể cảm nghiệm những sự tốt đẹp này trong cuộc đời khi chúng
ta theo lời chỉ bảo của Mẹ Maria trong câu chuyện Phép lạ Cana,
đó là: “Người [Chúa] bảo gì, cứ việc làm theo” (Ga 2:5). Là Mẹ
của chúng ta, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria luôn quan tâm và
chuyển cầu cùng Chúa cho những nhu cầu của chúng ta.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- Chúa Nhật 20/1. Chúa nhật II Thường niên năm C
- Thứ Hai 21/1. Lễ Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo.
Lễ Nhớ.
- Thứ Ba 22/1. Ngày Cầu Nguyện Bảo Vệ Hợp Pháp
Các Thai Nhi. Tưởng niệm 46 năm ngày Tối Cao
Pháp Viện Hoa Kỳ hợp thức hóa việc phá thai.
- Thứ Tư 23/1. Lễ Thánh Vinhsơn, Phó tế, Tử đạo;
Thánh Mariane Cope, Trinh nữ. Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới tại Panama bắt đầu từ hôm nay đến Chúa nhật
27/1.
- Thứ Năm 24/1. Lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám
mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Sáu 25/1. Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại.
Lễ Kính. Kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp
Nhất Kitô Hữu.
- Thứ Bảy 26/1. Lễ Thánh Timôthêô và Thánh Titô,
Giám mục. Lễ Nhớ.
- Chúa Nhật 27/1 Tuần 3 Mùa Thường niên năm C
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT
KITÔ HỮU (18-25/1)
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Jan 18-25)

Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu
có một lịch sử trên 100 năm qua đó các Kitô hữu trên
thế giới tham gia cầu nguyện trong 8 ngày từ ngày 18
đến ngày 25 tháng 1 để cho mọi Kitô hữu được hiệp
nhất với nhau. Bằng việc cử hành hằng năm Tuần Lễ
Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu, các tín hữu
hướng đến việc thực thi lời cầu nguyện của Chúa
Giêsu cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, đó là “xin
cho chúng nên một” (Gioan 17:21). Chủ đề của Tuần
Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu năm nay
là “Hãy Theo Đuổi Công Lý, Chỉ Công Lý Mà
Thôi” (Đệ Nhị Luật 16:20) nhằm gửi đi một sứ điệp
mạnh mẽ về việc cổ võ chân lý, bình đẳng và hiệp nhất.
The Week of Prayer for Christian Unity has a history
of over 100 years . . . , in which Christians around
the world have taken part in an octave of prayer for
visible Christian unity. By annually observing the
WPCU, Christians move toward the fulfillment of
Jesus’ prayer at the Last Supper “that they all may be
one” (John 17:21). The Week of Prayer for Christian
Unity 2019 theme has been selected, and finds its
origins in Deuteronomy. “Justice, Only Justice, You
Shall Pursue” (Deuteronomy 16:20) was chosen for its
powerful message of promoting truth, equality and
unity.

Ngaøy 20-01-2019 V

Ngày 20/01/2019 Lúc 7:00PM
972-890-8299
Giáo Khu 1: Ô/B Trần Đình Phai
213 W. Brand Rd., Garland, TX 75044
			

214 535 5251
972-363-4587
972-495-9596

2009 Brook Tree Dr., Garland, TX 75040

NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ (20/1)
TEACHER APPRECIATION DAY (Jan 20)
Ngày 20 tháng 1 năm nay, lần đầu tiên Hội Phụ
Huynh Học Sinh (PTA) của Giáo xứ tổ chức Ngày
Tri Ân Thầy Cô để cho các cha mẹ và các em học
sinh có một cơ hội đặc biệt nhằm vinh danh và tri
ân các thầy cô là những người thiện nguyện đã đem
cả tình thương, lòng tận tụy, khả năng và thời gian
để phục vụ trong việc giảng dạy Giáo lý và Việt
ngữ. Trong ngày này, xin Quý Cha Mẹ và học sinh
nhớ cầu nguyện và biểu lộ tâm tình cảm ơn khi gặp
các thầy cô.
On January 20 this year, the Parent Teacher
Association (PTA) of the parish begins the tradition
of the Teacher Appreciation Day as a special
opportunity for parents and students to honor and
to recognize the teachers who commit their love,
dedication, knowledge and time for students in the
Faith Formation Program and Vietname Language
Program. On this special day, parents and students
please to remember these teachers and show
their apprciation when meeting them.

HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (20/1)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2019
đến họp vào Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 từ 1 giờ
45 – 3 giờ chiều ở Hội Trường Trung Tâm Thánh
An Phong.  Các Lớp Thêm Sức là Lớp GL_10A,
GL_10B, GL_10C, và GL_10J.

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

http://www.dmhcg.org
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MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS

“Chúc Bình An” là dấu chỉ sự hiệp thông của
Hội thánh và tình bác ái đối với nhau trước khi
người tín hữu rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, để
giữ gìn sức khỏe cho mọi người trong mùa cúm, vì
thế cho đến khi có thông báo mới, xin những ai tham
dự Thánh Lễ đến phần chúc Bình An không bắt tay
nhau nhưng chỉ cúi đầu chào mà thôi.
The Sign of Peace signifies to the parish
community their ecclesial communion and mutual
charity before receiving Holy Communion. Given
the current flu season, worshippers are to avoid
shaking hands during “The Sign of Peace”.
Instead, a simple bow of
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
GIÁO KHU 5 & PHONG TRÀO CURSILLO (25/1)

Ngày 25/1 Giáo hội mừng kính Thánh Phaolô
Tông Đồ Trở Lại, cũng là bổn mạng của Giáo khu 5
và Phong trào Cursillo.
* Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng
Cứu Giúp ban cho các gia đình trong Giáo khu 5
được nhiều ơn lành hồn xác, luôn sống yêu thương,
giúp đỡ nhau và cùng nhau giúp xây dựng giáo xứ
ngày một tốt đẹp hơn.
* Và xin Chúa ban cho mỗi thành viên của Phong
trào Cursillo được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để
noi gương Thánh Phaolô Quan Thầy, quí anh chị trở
nên những người tông đồ giáo dân nhiệt thành yêu
mến Chúa và hăng say phục vụ tha nhân.
PHIẾU ĐIỂM GIÁO LÝ HỌC KỲ I
FAITH FORMATION PROGRESS REPORT CARDS

Để cộng tác với quý phụ huynh trong bổn phận
giáo dục con em về đức tin, Trường Giáo lý sẽ phát
phiếu điểm Kỳ I cho Niên Khóa 2018-2019 cho các
em đem về nhà trong hai tuần kế tiếp. Xin quí phụ
huynh đọc, ký và trả lại cho thầy cô giáo của các em.
Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với thầy cô
giáo của học sinh hay là Sơ Vân.
The Faith Formation Program in the parish will
be sending report cards home with students in the
next two weeks for the Fall Semester of 2018-2019.
The parents are to review, sign it, and return to their
child’s teacher. This report card will help parents
to reflect on what their child has learned as well as
help them nurture their child’s spiritual growth. If
the parents have any questions or comments, please
contact their child’s teacher or Sr. Vân.
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CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT KỶ HỢI 2019
* Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 1 tháng 2: Thánh
lễ lúc 6 giờ chiều (thay vì 7 giờ tối).
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội
trường Thánh Anphong từ 5 giờ chiều đến 11 giờ
đêm.
* Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2 tháng 2: Thánh lễ
cho Chúa nhật 4 Thường niên bắt đầu lúc 5 giờ chiều
(thay vì 6 giờ chiều).
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội
trường Thánh Anphong từ 3 giờ chiều đến 11 giờ
đêm.
* Chúa nhật ngày 3 tháng 2: Thánh lễ Tân Niên
đặe biệt lúc 7:30am. Vẫn có các Thánh lễ 10am,
12pm và 5pm được cử hành theo Phụng vụ Chúa
nhật 4 Thường niên.
* Thứ Hai ngày 4 tháng 2: Thánh lễ Tất niên lúc
7am & Thánh lễ Giao thừa lúc 7pm.
* Thứ Ba ngày 5 tháng 2: Thánh lễ Mồng 1 Tết
(Cầu Bình An Năm Mới). Lễ Sáng lúc 6:45am (thay
vì 7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.
* Thứ Tư ngày 6 tháng 2: Thánh lễ Mồng 2 Tết
(Kính Nhớ Tổ Tiên). Lễ Sáng lúc 6:45am (thay vì
7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.
* Thứ Năm ngày 7 tháng 2: Thánh lễ Mồng 3
Tết (Cầu cho Thánh Hóa Công Ăn Việc Lảm): Lễ
Sáng lúc 6:45am (thay vì 7am) và Lễ Chiều lúc 7pm.
DCYC SERVICE PROJECT
DCYC offers a variety of activities for teens
to experience, including service projects. At the
conference, the hope is to create 1,000 “Blessing
Bags” for Catholic Charities to hand out to a variety
of their clients. These “Blessing Bags” will include
snacks, toiletries, and first aid supplies.
Our parish is asked to donate 400 Kleenex
packs. Please bring your donation to KGD Office
by Sunday, February 3rd. Please label your
donation: DCYC
Đại Hội Giới Trẻ Dallas (DCYC) có nhiều loại
sinh hoạt cho các em – nhất là cho các em dịp để
phục vụ. Năm nay, DCYC cộng tác với Catholic
Charities để làm “Blessing Bags” để phân phát cho
những người nghèo. “Blessing Bags” gồm những đồ
ăn snack, các món vật vệ sinh cá nhân và đồ cấp cứu.
DCYC kêu mời giáo xứ chúng ta ủng hộ 400
hộp giấy lau Kleenex. Nếu Quý vị muốn ủng hộ,
xin mang đến đến văn phòng KGD trước Chúa
nhật ngày 03 tháng 02. Xin đề tên: DCYC
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MARIAN DINNER

MÙA XUÂN 2019

The Office of Vocations is hosting a Marian Dinner
on Monday, February 25, 2019, at the University
of Dallas. This evening is for College and Young
Professional women who would like to learn more
about discernment and hear personal vocation stories
of religious and consecrated women. The evening
will begin at 6:30 pm with Mass at the Church of
the Incarnation and then dinner to follow in room
#122 of SB Hall with a short program, led by Fr.
Edwin Leonard and Religious/Consecrated Women
throughout the Diocese of Dallas. Register at www.
dallasvocations.org/mariandinner/

Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày
15 tháng 2, 2019 lúc 7:00 P M tại Trung tâm Thánh
An Phong của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2
cuối tuần liên tiếp:
Thứ Sáu 15 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM;
Thứ Bảy 16 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 22 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM;
Thứ Bảy 23 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo
học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.
Xin ghi danh và đóng lệ phí tại Văn phòng Giáo
xứ vào những ngày giờ làm việc.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng
liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những
người Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo
xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo
xứ vào các ngày làm việc để điền đơn ghi danh.
Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở
chung nhà với cha mẹ, cũng đến văn phòng để
làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng
khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc
kinh tôn vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.

NHẮC NHỞ NHAU - GENTLE REMINDER
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng
đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn nắp và
sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các
sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi những
khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết
vào sách hoặc xé rách vì đây không phải là đồ chơi
cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng
tác của mọi người.
Please leave the church in good order when you
leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for
our brothers and sisters who may be coming to Mass
later. Also do not allow your children to write in any of
the books or tear the pages. They are not toys for the
children play with during Mass. Thank you for your
help.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG

ST. ANDREW DINNER
The Office of Vocations is hosting a discernment
dinner for high school age men; the evening
of Wednesday,
February
27,
2019,
at
Holy Trinity Seminary in Irving. The evening will
begin with Mass 6:00 p.m. and continue with
fellowship, dinner, and presentations and discussion
regarding a vocation to the diocesan priesthood
with priests and seminarians of our diocese.
Those interested in attending may register at
www.dallasvocations.org or contact the Office of
Vocations at 214-379-2860.

Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu
thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh thuộc nhiều
lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo
lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có cả audio, video), Giáo xứ
đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG.
Đây là một chương trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng
rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần
điền access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một
account với email của mỗi người.
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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GIÁO XỨ BẮT ĐẦU LÀM BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT
Mùa làm bánh chưng và bánh tét dịp Tết Kỷ Hợi 2019 của giáo xứ đã đến. Cũng như thông lệ hằng
năm, giáo xứ sẽ gói bánh chưng và bánh tét để bán gây quỹ cho Giáo xứ. Đây cũng là một cơ hội cho
quý ông bà, anh chị em có dịp ngồi chung cùng làm việc tạo tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.
1. Tổ chức Ban Bánh Chưng:
Trưởng ban Bánh Chưng: Cha Phó Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Điều hành ban ngày: Ông Cảnh, ông Lâm, Ông Đào
Điều hành buổi tối: Anh Chính, Anh Cường
2. Các tiểu ban:
• Làm lá: Ông bà Vân, ông Cần, ông Hoà
• Làm đậu: Anh Sơn nhỏ, anh Hùng, ông Với, ông Trí.
• Làm thịt: Đoàn TN, Thiếu Nhi TT, Ban Trật Tự, Ban PTA, CĐ Augustine & T. Vương
• Gia vị: Bà Ky, anh Phú, anh Chính
• Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương
• Vo gạo, xóc gạo: Ông Lâm & Ông Minh
• Gói bánh Chưng: Ông Dương
• Gói bánh Tét: Ông Rinh
• Tiếp vận tại chỗ: Ông Thể
• Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú , anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên, Thiếu Nhi Thánh
Thể, PTA (Phụ Huynh Học Sinh)
• Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Cô Trang & Cô Hương
• Gửi bưu điện: Anh Vinh
• Ẩm thực: Chị Trinh
• Nước, cà phê: Cô Hương Từ
• Nấu bánh: Anh Quang, Ông Uyên, Ông Ruyên
• Tiếp liệu: Anh Chính, anh Phú, bà Định
• Kết toán tài chánh: Anh Chính
• Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia
Ban Bánh Chưng xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không, hãy đến
tham gia vào những việc theo khả năng của mình.
3. Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh Tét, nấu
bánh, vớt bánh.
4. Ngày giờ làm việc: Ban Bánh Chưng bắt đầu làm việc mỗi ngày từ 9 am đến 9 pm.
* Nghỉ Tết Dương Lịch từ thứ Sáu ngày 28/12/2019 cho đến thứ Ba ngày 1/1/2019
* Làm lại từ thứ Tư ngày 2/1/2019 cho đến thứ Ba ngày 29/1/2019
Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức của tất cả quý
ông bà đã tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.
Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe cho quý ông bà anh chị
em tham gia chương trình công ích này.
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manifested his glory at Cana”
2:1-12

On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there; Jesus also was invited to the
marriage, with his disciples. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” And Jesus said to her,
“O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come.” His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”
Now six stone jars were standing there, for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. Jesus said to them,
“Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim. He said to them, “Now draw some out, and take it to the steward of
the feast.” So they took it. When the steward of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from
(though the servants who had drawn the water knew), the steward of the feast called the bridegroom and said to him, “Every man
serves the good wine first; and when men have drunk freely, then the poor wine; but you have kept the good wine until now.” This,
the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory; and his disciples believed in him. After this he went
down to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples; and there they stayed for a few days.
Meditation: Do you recognize the glory and presence of the
Lord Jesus in your life? God often reveals his glory to us in the
unlikeliest of places - in a cold stable at Bethlehem, at a village
wedding party in Cana, on a bloody cross at Golgatha, or on the
road to Emmaus. In today’s Gospel reading we see the first
public sign and miracle which Jesus performed. The Lord Jesus
brought great blessing and joy to a newly wed couple and their
wedding party. First by his presence, and second by saving them
from embarrassment when the wine ran out. Changing water
into wine was a remarkable act of kindness; but giving the best
to last was unnecessary and unheard of. In the Old Testament
wine is seen as both a gift and blessing of God (Deuteronomy
7:13; Proverbs 3:10, Psalm 105:). That Jesus would miraculously
produce 120 gallons of the best wine (many times more than
needed) shows the superabundance of the blessings which he
came to offer.

This miracle signifies the “new rich wine” of the Gospel and
it points to the “wine of the new covenant” and the “bread of
life” which Jesus provides for his disciples in the Lord’s Supper
or Eucharist. It also points to the Messianic banquet which Jesus
will provide at the end of the age when he comes again in his
glory. The miracles of Jesus demonstrate the power of God’s
love and mercy for his people. God’s kindness knows no limits.
And the ultimate expression of his love is revealed in the person
of his Son, our Lord Jesus Christ. He became flesh for our sake,
and he died for our redemption, and he rose that we, too, might
be raised up and glorified with him. Do you thirst for God and
for the abundant life and blessings he offers to you?
“Heavenly Father, you have revealed your glory in our Lord
Jesus Christ. Fill me with your Holy Spirit that I may bring you
glory in all that I do and say.”unity in you, the Prince of Peace
and Savior of the world.”

YOUTH RALLY
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(ARLINGTON, TX)

ỦNG HỘ MUA BÁNH CHƯNG – BÁNH TÉT
Giáo xứ bắt đầu bán Bánh Chưng và Bánh Tét mỗi
ngày từ thứ Hai tới Chúa Nhật từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối
tại Nhà Giêrađô (cạnh Trung tâm Thánh Anphong) với giá
phải chăng là $15/Bánh Chưng hoặc Bánh Tét.
Giáo xứ cũng nhận gửi bánh đi các tiểu bang. Tiền
cước phí gửi đi các tiểu bang tại Mỹ là $14/hộp (có thể
chứa 2 hoặc 4 cái)
Đặt bánh xin gọi: Cô Trang (214-641-5706); Cô
Hương (469-525-8044); Anh Chính (214) 924-8359.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ TẾT - ESL & LUYỆN
THI QUỐC TỊCH
Chương trình ESL (Enlish as a Second Language)
và Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ nghỉ Tết từ ngày Jan 28
- Feb 11. Sẽ bắt đầu học lại ngày thứ ba Feb 12, 2019.

Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam tạ thành phố
Arlington (Giáo phận Fort Worth) mời giới trẻ đến
tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc với Cô Annie Cao ở
địa chỉ email: anniecaonj@yahoo.com
Theme: Prayer - the Force Awakens
When: March 23, 2019
Time: 8am - 7pm
Where: GX CTTDVN (Arlington, TX)
Spiritual Leader: Fr Timothy Tran Viet Thang,
CRM
Fee: $10 (Các Thánh Tử Đạo Church Member);
$20 (Non-member)
Registration via email: Sun, Jan 20, & 27

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

http://www.dmhcg.org

v Trang 8 v

V CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

Ngaøy 20-01-2019 V

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 13/01/2019
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ

1778 Trần Đình Phái		

$5.00

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $13,218.00

1958 Nguyễn Đức Tâm		

$10.00

Tiền Quảng Cáo:			

2073 Lê Dũng Chí			

$5.00

$25.00

Tiền Rửa Tội:			

$225.00

2307 Đặng Đình Tiết		

$100.00

Help the Poor:			

$2,990.00

2666 Nguyễn Văn Ga		

$10.00

Nhóm Bác Ái:			

$1,267.00

2678 Nguyễn Minh		

$50.00

2845 Nguyễn Thị Phương		

$5.00

Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ:
SDB 3037:

		

$500.00

Quỹ Bãi Đậu Xe

Hội Quán			

$6,382.00

Khối Giáo Dục		

$3,200.00

0114 Trần Trinh			

$50.00

Quỹ Nhà Bình An

0625 Nguyễn Trác Dziễm		

$10.00

0324 Lê Quang Long		

$100.00

0661 Trần Quý Đôn		

$20.00

0327 Vũ Thị Kim Liên		

$200.00

0700 Vũ Ngọc Tùng		

$2.00

0332 Vũ Linh			

$200.00

0706 Nguyễn Đình Hưng		

$50.00

0514 Kristen Nguyen		

$100.00

1030 Trần Minh Quang		

$5.00

0515 Kristen Nguyen		

$100.00

1395 Trần Hòa			

$1.00

0632 Phan Chánh Quang		

$100.00

1535 Trần Trọng Cảnh		

$10.00

0654 Nguyễn Huy Trung		

$100.00

1701 Lê Huy Phương		

$20.00

0953 Kelly Nguyen			

$100.00

COLLECTION FOR THE CHURCH IN LATIN
AMERICA (26-27/1)
The Church in the United States has a long history
of sharing our faith in Jesus Christ with the people of
Latin America and the Caribbean. In 1965, the Bishops
of the United States created the Latin America Committee
and an annual national collection to support the work of
the Church in Latin America. This year marks the 50th
anniversary of its creation.
The annual national Collection for the Church in Latin
America (CLA) will be the weekend of January 26-27.
The 2019 campaign highlights the faith of Latin America
and the many opportunities we have to share faith with
them. We also recognize the tremendous benefit of having
our Latin American brothers and sisters in the Church
and the revitalization their fervor brings to the faith. In
addition to offering our help and support to the Catholics
of Latin America, we have much to learn from them.

LƯU Ý VỀ VIỆC BỎ TIỀN DÂNG CÚNG
Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị
Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho mục vụ của Giáo
xứ trong năm 2018. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin
mọi người cùng lưu ý:
- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho Giáo
xứ biết để Giáo xứ gửi Báo cáo tài chánh năm 2018 hầu
khai thuế.
- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư
(envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng Tài
Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người
sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà không có địa chỉ
nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.
- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư
riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng ghi rõ họ tên,
địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ
sách.
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