
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
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

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
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

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 . . . . . . . . . . . . .  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

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 THứ III THườNg NIêN Năm C - Ngày 27/1/2019



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

Thiết tưởng sống trong 
một thế giới ngày càng 
lãnh đạm với lời mời gọi 
xót thương của Thiên 
Chúa, sứ mạng ngôn sứ 

của người Kitô hữu cần phải được biểu lộ rõ nét hơn nữa 
trong cuộc sống hằng ngày từ trong gia đình cho đến 
ngoài xã hội. Nói đến đây, tôi chân thành gửi lời cảm ơn 
đến mọi người trong Giáo xứ đã cầu nguyện cho các thai 
nhi trong tuần lễ qua nhân tưởng niệm 46 năm ngày Tối 
Cao Pháp Viện hợp pháp hóa việc phá thai tại Hoa Kỳ 
khiến hơn 60 triệu thai nhi đã bị tước đoạt sự sống. 

Thay mặt Giáo xứ, tôi đặc biệt cảm ơn Sơ Trần Vân, 
Anh Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Trần Anh Kim, cùng các 
đoàn thể, phụ huynh và các em trong Giáo xứ đã đến 
tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa hôm thứ Bảy 
ngày 19/1/2019, và cuộc tuần hành phò sự sống sau 
đó tại Earle Cabell Building, nơi đã bắt đầu vụ án Roe 
v. Wade dẫn đến việc Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho 
phép phá thai hợp pháp vào ngày 22/1/1973. Việc tưởng 
niệm hằng năm về biến cố này là một chứng từ cho xã 
hội Hoa Kỳ biết rằng người Kitô hữu chúng ta quan tâm 
đến việc tôn trọng và bảo vệ phẩm giá con người từ lúc 
tượng thai đến lúc chết tự nhiên. Chúng ta không biết lúc 
nào luật phá thai có thể được đảo ngược tại Hoa Kỳ và 
nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, điều quan 
trọng nhất, đó là chúng ta hãy tiếp tục kiên trì trong sứ 
mạng công bố Tin Mừng Sự Sống và Văn Minh Tình 
Thương mà Chúa mời gọi chúng ta theo đuổi, cũng như 
cố gắng sống sứ mạng này trong sinh hoạt hằng ngày 
bằng sự quan tâm và tôn trọng phẩm giá của người khác, 
bắt đầu từ những người trong gia đình và những ai bị xã 
hội bỏ rơi, loại trừ.

Câu ghi lòng trong tuần: “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người“ 1Cr 12, 27

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

Với Bài Tin Mừng 
của Chúa nhật 3 
Thường niên năm C 

hôm nay (Lc 1:1-4; 4:14-
21), tôi chợt nhớ đến Bài 
hát “Thần Khí Chúa Đã 
Sai Tôi Đi” với nội dung 
như sau: “Thần khí Chúa 
đã sai tôi đi, sai tôi đi loan 
báo tin mừng. Thần khí 
Chúa đã thánh hiến tôi, 
sai tôi đi Ngài sai tôi đi. 
(1) Sai tôi đến với người 
nghèo khổ, sai tôi đến với 
người lao tù, đem tin mừng 
giải thoát Thiên Chúa đã 
cứu tôi; (2) Sai tôi đến với 
người than khóc, sai tôi đến 
với người âu sầu. Đem tin mừng an ủi Thiên Chúa 
đã cứu tôi; (3) Sai tôi đến với người đau yếu, sai tôi 
đến với người thất vọng. Đem tin mừng chân lý Thiên 
Chúa đã cứu tôi; (4) Sai tôi đến với người tội lỗi, sai 
tôi đến với người lao nhọc. Đem tin mừng cứu rỗi 
Thiên Chúa đã cứu tôi.”

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

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

.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 27/1 trong Tuaàn 3 Muøa Thöôøng nieân naêm C.    
        Quyeân tieàn laàn 2 giuùp Giaùo Hoäi Chaâu Myõ Latinh.
- Thöù Hai 28/1. Leã Thaùnh Toâma Aquinoâ, Linh muïc & Tieán só 

Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.

- Thöù Ba 29/1 trong Tuaàn 3 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 30/1 trong Tuaàn 3 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 31/1. Leã Thaùnh Gioan Boscoâ, Linh muïc. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 1/2. Ngaøy Ñeàn taï Thaùnh Taâm Chuùa 

Gieâsu.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 2/2. Leã Daâng Chuùa Gieâsu vaøo Ñeàn

Thôø. Leã Kính. Ngaøy Caàu Nguyeän Cho Ñôøi Soáng 
Thaùnh Hieán laàn thöù 23.

- Chuùa Nhaät 3/2 trong Tuaàn 4 Muøa Thöôøng nieân naêm C.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 27/01/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   A/C. Bình   Nguyeãn        972-697-3167
2421  Homestead Pl., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 9   A/C Nguyeãn Quoác Laäp vaø Haø 469-288-2751
7124 Sugar plum Dr., Plano, TX 75074

Giaùo Khu 11  A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng    972-384-0366   
123 Carolyn Lane, Murphy,  TX  75094

CHÖÔNG TRÌNH MÖØNG TEÁT KYÛ HÔÏI 2019

* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 1 thaùng 2: Thaùnh leã luùc 6 giôø chieàu (thay vì 7 giôø toái).
Hoäi chôï & Vaên ngheä Xuaân vôùi caùc ca só taïi Hoäi tröôøng Thaùnh Anphong töø 5 giôø chieàu ñeán 11 giôø toái.
* Thöù Baûy Ñaàu Thaùng ngaøy 2 thaùng 2: Thaùnh leã cho Chuùa nhaät 4 Thöôøng nieân baét ñaàu luùc 5 giôø chieàu
(thay vì 6 giôø chieàu). 
Hoäi chôï & Vaên ngheä Xuaân vôùi caùc ca só taïi Hoäi tröôøng Thaùnh Anphong töø 12 giôø tröa ñeán 11 giôø toái.
* Chuùa nhaät ngaøy 3 thaùng 2: Thaùnh leã Taân Nieân ñaëc bieät luùc 7:30am. Vaãn coù caùc Thaùnh leã 10am, 12pm

vaø 5pm ñöôïc cöû haønh theo Phuïng vuï Chuùa nhaät 4 Thöôøng nieân. 

* Thöù Hai ngaøy 4 thaùng 2: Thaùnh leã Taát nieân luùc 7am & Thaùnh leã Giao thöøa luùc 7pm.
* Thöù Ba ngaøy 5 thaùng 2 (Moàng 1 Teát Kyû Hôïi - Caàu Bình An Naêm Môùi): Thaùnh leã Saùng luùc 6:45am (thay

vì 7am) vaø Thaùnh leã Chieàu luùc 7pm.
* Thöù Tö ngaøy 6 thaùng 2 (Moàng 2 Teát Kyû Hôïi - Kính Nhôù Toå Tieân). Thaùnh leã Saùng luùc 6:45am (thay vì 

7am) vaø Thaùnh leã Chieàu luùc 7pm.
* Thöù Naêm ngaøy 7 thaùng 2 (Moàng 3 Teát Kyû Hôïi - Caàu Cho Thaùnh Hoùa Coâng AÊn Vieäc Laøm): Thaùnh leã 

Saùng luùc 6:45am (thay vì 7am) vaø Thaùnh leã Chieàu luùc 7pm.

Löu yù: Trong 2 ngaøy thöù Saùu (1/2) vaø thöù Baûy (2/2), Thaùnh leã chieàu sôùm hôn 1 tieáng so vôùi thöôøng leä.

HOA CUÙC TEÁT KYÛ HÔÏI
Ñeå gaây quyõ sinh hoaït, Ban Vieät ngöõ cuûa Giaùo xöù 

coù baùn hoa cuùc sau caùc Thaùnh leã Chieàu thöù Baûy ngaøy 
26/1 (Saturday Evening Mass on January 26th) vaø 
sau caùc Thaùnh leã Chuùa nhaät ngaøy 27/1 (All Sunday 
Masses on January 27th) 

Chaäu lôùn: $25 

Chaäu nhoû: $12

Kính mong moïi ngöôøi mua uûng hoä. 

Xin chaân thaønh caûm ôn.

                 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 Pheâroâ Nguyeãn Trònh Cöôøng
Taï theá ngaøy 21/01/2019

Höôûng thoï 69 tuoåi

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

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (1/2)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 1/2/2019 seõ coù Chaàu Thaùnh 

Theå lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng 
ñeán 6 giôø chieàu. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm coù ñoïc chung kinh 
Loøng Chuùa Thöông xoùt.

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính vaø 
thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø ôn 
chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi trong 
naêm Kyû Hôïi saép ñeán.

NGHÆ HOÏC MÖØNG TEÁT KYÛ HÔÏI (3/2)
VIETNAMESE NEW YEAR SCHOOL BREAK (FEB 3)
Ñeå möøng Teát Kyû Hôïi, caùc em hoïc sinh Giaùo Lyù-Vieät 

Ngöõ vaø Thieáu nhi Thaùnh Theå khoâng coù lôùp vaø sinh hoaït 
vaøo Chuùa nhaät ngaøy 3/2. Caùc em seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû 
laïi vaøo Chuùa nhaät 10/2.
In observance of the Vietnamese New Year (“Year of the 
Pig”), the Sunday School will be closed on Sunday February 
3 and will reopen on Sunday February 10.

MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG THAÙNH LEÃ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS

“Chuùc Bình An” laø daáu chæ söï hieäp thoâng cuûa Hoäi 
thaùnh vaø tình baùc aùi ñoái vôùi nhau tröôùc khi ngöôøi tín höõu 
röôùc Mình Thaùnh Chuùa. Tuy nhieân, ñeå giöõ gìn söùc khoûe 
cho moïi ngöôøi trong muøa cuùm, vì theá cho ñeán khi coù 
thoâng baùo môùi, xin nhöõng ai tham döï Thaùnh Leã ñeán phaàn 
chuùc Bình An khoâng baét tay nhau nhöng chæ cuùi ñaàu chaøo 
maø thoâi. 

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 the head is 
recommended to accompany the words of peace which 
people exchange. 

DCYC SERVICE PROJECT
DCYC offers a variety of activities for teens 

toexperience,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

Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Dallas (DCYC) coù nhieàu loaïi sinh 
hoaït cho caùc em – nhaát laø cho caùc em dòp ñeå phuïc vuï. 
Naêm nay, DCYC coäng taùc vôùi Catholic Charities ñeå 
laøm “Blessing Bags” ñeå phaân phaùt cho nhöõng ngöôøi 
ngheøo.“Blessing Bags” goàm nhöõng ñoà aên snack, caùc moùn 
vaät veä sinh caù nhaân vaø ñoà caáp cöùu.

DCYC keâu môøi giaùo xöù chuùng ta uûng hoä 400 hoäp giaáy 
lau Kleenex. Neáu Quyù vò muoán uûng hoä, xin mang ñeán ñeán 
vaên phoøng KGD tröôùc Chuùa nhaät ngaøy 03 thaùng 02. Xin 
ñeà teân: DCYC

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 27 (MUØA XUAÂN 2019)
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.

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

GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ
Ñeå giuùp cho vieäc phuïc vuï ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa 

ngöôøi tín höõu ñöôïc toát hôn, xin nhöõng ngöôøi Coâng giaùo vui 
loøng ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm caøng toát. Xin ñeán 
Vaên phoøng Giaùo xöù vaøo caùc ngaøy laøm vieäc ñeå ñieàn ñôn 
ghi danh. Nhöõng ai ñaõ laäp gia ñình rieâng, maëc daàu coù theå ôû 
chung nhaø vôùi cha meï, cuõng ñeán vaên phoøng ñeå laøm moät 
danh saùch rieâng. 

Xin caùc gia ñình lieân laïc vôùi giaùo khu tröôûng khu vöïc 
mình ôû (12 giaùo khu) neáu muoán ñoïc kinh toân vöông moãi 
Chuùa nhaät luùc 7 giôø toái. 

DCCT DALLAS MÔØI THAM DÖÏ  

THAÙNH LEÃ MINH NIEÂN
Tu vieän Thaùnh Gioan Neumann thuoäc Phuï tænh Doøng 

Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi traân troïng kính môøi quyù hoäi vieân 
Hoäi Baûo Trôï, thaân höõu vaø gia quyeán ñeán tham döï Thaùnh 
Leã Minh Nieân Xuaân Kyû Hôïi

Thôøi gian: 11 giôø saùng Thöù Baûy, ngaøy 9/2/2019
Ñòa ñieåm: Tu Vieän Thaùnh Gioan Neumann 

3912 S. Ledbetter Dr.
Dallas, TX 75236
(972) 296-6735

Kính môøi,
Lm. Phaoloâ Nguyeãn Vaên Thaïch, C.Ss.R.
Beà treân Tu vieän Gioan Neumann

CHÖÔNG TRÌNH NGHÆ TEÁT KYÛ HÔÏI CUÛA 
LÔÙP ESL & LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH 

Chöông trình ESL (English as a Second Language) vaø 
Luyeän Thi Quoác Tòch Myõ nghæ Teát töø Jan 28 - Feb 11. Seõ 

baét ñaàu hoïc laïi ngaøy thöù Ba Feb 12, 2019.
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NHAÉC NHÔÛ NHAU

Ñeå baøy toû söï toân troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø coäng 
ñoaøn, xin moïi ngöôøi vui loøng gìn giöõ söï ngaên naép vaø saïch 
seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå laïi ngay ngaén caùc saùch haùt 
vaø saùch leã sau khi duøng. Xin laáy ñi nhöõng khaên giaáy 
hoaëc raùc reán. Cuõng ñöøng cho treû em vieát vaøo saùch hoaëc 
xeù saùch vì ñaây laø khoâng phaûi laø ñoà chôi cho caùc em trong 
Thaùnh leã. Xin caûm ôn veà söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

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 cooperation.

UÛNG HOÄ MUA BAÙNH CHÖNG – BAÙNH TEÙT
Giaùo xöù baùn Baùnh Chöng vaø Baùnh Teùt moãi ngaøy töø thöù 

Hai tôùi Chuùa Nhaät töø 9 giôø saùng tôùi 9 giôø toái taïi Nhaø 
Gieârañoâ (caïnh Trung taâm Thaùnh Anphong) vôùi giaù phaûi 
chaêng laø $15/Baùnh Chöng hoaëc Baùnh Teùt.

Giaùo xöù cuõng nhaän göûi baùnh ñi caùc tieåu bang. Tieàn cöôùc 
phí göûi ñi caùc tieåu bang taïi Myõ laø $15/hoäp (coù theå chöùa 2 
hoaëc 4 caùi)

Ñaët baùnh xin goïi: Coâ Trang (214-641-5706); Coâ Höông 
(469-525-8044); Anh Chính (214) 924-8359.

VAØI LÖU YÙ VEÀ VIEÄC CÖÛ HAØNH HOÂN PHOÁI
a) Phaûi ghi danh xin keát hoân taïi Vaên phoøng Giaùo xöù ít

nhaát laø 6 thaùng tröôùc ngaøy thaønh hoân. 
b) Caùc ñoâi phaûi hoaøn taát Chöông trình Döï bò Hoân nhaân 

& FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, 
Understanding and Study) theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän 
Dallas keå caû chæ khi coù 1 ngöôøi laø tín höõu Coâng giaùo.

c) Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo ñaõ töøng keát hoân ngoaøi ñôøi 
(civil marriage) maø chöa coù hoân nhaân trong ñaïo (catholic 
marriage) caàn phaûi lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå laáy 
heïn gaëp Cha Chính xöù ñeå ñöôïc höôùng daãn veà vieäc “hôïp 
thöùc hoaù hoân nhaân” (convalidation) haàu coù theå laõnh nhaän 
caùc bí tích caøng sôùm caøng toát. Trong tröôøng hôïp, moät 
ngöôøi ñaõ töøng ly dò ngoaøi ñôøi (civil divorce), coù theå lieân 
laïc vôùi Cha Chính xöù ñeå laøm thuû tuïc xin Toaø AÙn Hoân 
Phoái (Tribunal) Giaùo phaän Dallas ñieàu tra daây hoân phoái 
tröôùc.

d) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi khoâng phaûi Coâng 
giaùo nhöng ñöôïc Röûa toäi beân Tin laønh, Chính Thoáng giaùo 
hoaëc Anh giaùo thì coù theå ñöôïc cöû haønh Bí tích Hoân phoái 
trong Thaùnh leã.

e) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi khoâng phaûi Coâng 
giaùo vaø chöa bao giôø ñöôïc Röûa toäi nhö tín ñoà Phaät giaùo, 
Cao ñaøi, AÁn ñoä giaùo, Hoài giaùo v.v. thì chæ ñöôïc cöû haønh 
Nghi thöùc Hoân phoái NGOAØI Thaùnh leã maø thoâi, nghóa laø 
khoâng coù Thaùnh Leã vaø Röôùc Leã.

f) Phaûi coù Giaáy Hoân thuù ngoaøi ñôøi (Marriage License) 
cuûa County, treã nhaát laø 2 tuaàn tröôùc ngaøy Keát hoân trong 
Nhaø thôø.

L¬MF WT@yM 
Chaúng thöôøng xuyeân nhöng nhö moät dieåm heïn 

Muøa baùnh chöng trong xöù ñöôïc khôûi ñaàu 
Maáy anh em laïi coù dòp gaëp nhau

Laâm, Trí, Só, Minh, Long, Duõng,Tueä

Laïnh gioù möa cuõng chaúng heà caâu neä
Trôøi chöa saùng ñaõ coù maët nôi ñaây

Lo xoùc neáp cho phaàn goùi nguyeân ngaøy
Caû maáy tieáng tay dìm trong nöôùc laïnh.

Khoaûng chín giôø baét ñaàu khaâu goùi baùnh
“"Gieâ-ra-ñoâ"* nhö nhoän nhòp haún leân
Ngoaøi coäng ñoaøn coøn coù caû chuû chieân
Theá cho neân raát thaân tình phaán khôûi.

Baùnh laøm ra cho kòp möøng xuaân môùi
Bôûi töø laâu ñaõ nöùc tieáng khen ngon

Caùnh mai vaøng treân neàn ñoû gôïi hoàn…
Non soâng Vieät neùt tinh anh laø ñaáy.

Meï Haèng Cöùu Giuùp - nguoàn ôn troâng caäy 
Xin ñôõ naâng moïi söï ñöôïc bình an

Xin ñôõ naâng traêm vieäc ñaït thaønh toaøn
Ñeå giaùo xöù coù theâm cô sôû môùi

Caùi nhaø kho khang trang ñang mong ñôïi
Sau muøa naøy coù leõ seõ khai coâng

Baèng söùc baät tha thieát cuûa muoân lng
Xin ñoaùi thöông giuùp chuùng con Meï nheù!

Amen

Thaùi Huy 

(16/01/2019)
Ghi chuù:(*) Hoäi tröôøng Thaùnh Gieârañoâ
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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.

DISCOVER SUBIACO ACADEMY
Subiaco Academy, a Catholic, Benedictine 

boarding/day college prep school for boys grades 
7-12, in western Arkansas (east of Fort Smith), is 
offering the opportunity for prospective students and 
parents to visit and experience. 

Subiaco Academy, where a young man can grow 
graciously to manhood.

Spring Shadow Days are scheduled for 
Fridays, February 1, March 8 and April 5.

Families can register for the Shadow Days 
or arrange a visit at another time by contacting:

479-934-1034 or admissions@subi.org. 
The event is FREE of charge, including meals 

and overnight accommodations. 
For more information, visit our website at 

www.SubiacoAcademy.us.

GIAÙO XÖÙ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM 
(ARLINGTON, TX)

Giaùo xöù Caùc Thaùnh Töû ñaïo Vieät Nam taï thaønh phoá 
Arlington (Giaùo phaän Fort Worth) môøi giôùi treû ñeán 
tham döï.Moïi chi tieát xin lieân laïc vôùi Coâ Annie Cao ôû 
ñòa chæ 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 (Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Church Member); 

$20 (Non-member)
Registration via email:Sun, Jan 20, & 27

MARIAN DINNER
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/

VAØI CON SOÁ THOÁNG KEÂ  

TAÏI ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ THEÁ GIÔÙI PANAMA
Trong Thoâng caùo baùo chí gôûi cho caùc kyù giaû tham 

gia töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Theá Giôùi laàn thöù 34 
dieãn ra taïi Panama töø ngaøy 22 ñeán 27 thaùng 1 vôùi chuû 
ñeà: “Naøy toâi laø toâi taù Chuùa, toâi xin vaâng nhö lôøi söù 
thaàn truyeàn” (Lc 1:38), Ban Toå chöùc cho bieát:

- Tính cho ñeán 7 giôø toái ngaøy 22 thaùng Gieâng naêm 
2019, hôn 100,000 ngöôøi haønh höông töø 156 quoác gia 
ñaõ ghi danh tham döï Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Theá Giôùi, 
trong ñoù coù hôn 12 ngaøn ngöôøi treû töø Hoa Kyø. Döï truø 
coù ñeán 500 ngaøn ngöôøi tham döï Thaùnh leã Beá maïc do 
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ chuû teá vaøo Chuùa nhaät 27/1.

- Coù 480 Giaùm Muïc ghi danh tham döï, trong ñoù coù 
32 giaùm muïc töø Hoa Kyø. Theo döï truø coù 380 Giaùm 
Muïc phuï traùch caùc lôùp giaùo lyù taïi 137 trung taâm giaùo 
lyù, baèng 25 ngoân ngöõ.

- Coù 20,000 tình nguyeän vieân Panama vaø 2,445 
tình nguyeän vieân quoác teá ñang phuïc vuï. Caùc quoác gia 
coù soá löôïng tình nguyeän vieân quoác teá nhieàu nhaát laø 
Colombia, Brazil, Costa Rica, Meã Taây Cô vaø Ba Lan.

- Coù ñeán 2,500 nhaø baùo tham gia töôøng thuaät Ñaïi 
Hoäi Giôùi Treû Theá Giôùi.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 20/01/2019)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,862.00
Tieàn Quaûng Caùo: $925.13
Tieàn In Saùch: $210.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:
SDB 3032: $10.00
SDB 3040: $100.00
Help the Poor: $4,800.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân Soá Tieàn
0436       Traàn Vaên Tích $5.00 
0625       Nguyeãn Traùc Dzieãm $10.00 
0661       Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0965       Nguyeãn Kyø Sôn              $100.00
1535       Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1778       Traàn Ñình Phaùi $5.00 
1869       Baïch Vaên Giaøu $2.00 
2164       Phuøng Quang Baûo $20.00 
2224       Nguyeãn Khaûi $5.00 
2378       Nguyeãn Vaên Trieäu   $10.00 
2886       Nguyeãn Ngoïc Huøng $5.00 
Khoái Giaùo Duïc $3,165.00
Hoäi Quaùn              $4,042.50

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá     Teân Soá Tieàn
0253           Traàn Phöôùc Thoï   $100.00
0314           Voõ Höng & Yeân   $100.00
0467           Phaïm Traàn Vinh   $100.00
0474           Nguyeãn Ngoïc Saøigoøn $400.00
0485           Phaïm Traàn Vinh   $100.00
0503           Phaïm Traàn Vinh   $100.00
0606           Nguyeãn Höõu Trang $100.00
0650-0651 Tröông T. Mai Hieàn $500.00
0966          Nguyeãn T. Vinh Haïnh $100.00
0981-0985, 
0999-1003 Nguyeãn Baù Toøng $1,000.00
1021           Mai Thò Chi $1,200.00

GHI DANH VAØO FORMED.ORG

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

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

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑOÙNG TIEÀN DAÂNG CUÙNG
Giaùo xöù chaân thaønh caûm ôn Quyù OÂng Baø vaø Anh 

Chò Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp taøi chaùnh cho muïc vuï 
cuûa Giaùo xöù trong naêm 2018. Tuy nhieân, coù vaøi ñieàu 
Giaùo xöù xin moïi ngöôøi cuøng löu yù:

- Nhöõng ai ñaõ ñoåi ñòa chæ, xin vui loøng baùo cho Giaùo 
xöù bieát(coù Ðôn Ðoåi Ðòa Chæ ñeå ôû Vaên phoøng Giaùo xöù)ñeå 
Giaùo xöù göûi Baùo caùo taøi chaùnh naêm 2018 haàu khai 
thueá.

- Xin vui loøng ñoùng goùp qua vieäc duøng bao thö
(envelops) Giaùo xöù göûi veà haøng tuaàn ñeå Hoäi ñoàng Taøi 
Chaùnh vaøo soå saùch cho chính xaùc bôûi vì coù moät soá 
ngöôøi söû duïng bì thö traéng vaø chæ vieát teân maø khoâng coù 
ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi neân khoâng theå vaøo soå vì nhieàu 
ngöôøi truøng teân.

- Trong tröôøng hôïp Giaùo xöù chöa göûi veà kòp bao thö 
rieâng thì vaãn coù theå duøng bì thö traéng nhöng ghi roõ hoï 
teân, ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi ñeå deã daøng lieân laïc vaø ghi 
vaøo soå saùch.



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

V Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Naêm C v Trang 8 v Ngaøy 27-01-2019   V

Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Luke  1:1-4, 4:14-22

Meditation: What does the Gospel of Luke tell us about Jesus and his mission and what he came to do for us?

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

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

The “good news”of Jesus brings new life and freedom 

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

Jesus came in the power of the Spirit 

Luke tells us that Jesus was about 30 years of age when he began his public ministry (Luke 3:23). Right after Jesus was 
baptized by John and anointed by the Spirit at the River Jordan (Luke 3:21-22), he spent 40 days in the wilderness to devote 
himself to prayer and fasting (Luke 4:1-13). At the end of this period of spiritual preparation and testing, Luke tells us that 
Jesus “returned in the power of the Spirit to his own land of Galilee” (Luke 4:14). Jesus chose to begin his public ministry in 
Galilee first, rather than in Jerusalem, the holy city and temple of God. This was in fulfillment of the prophecy of Isaiah 9:1,2.  

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

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

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

Jesus renews and strengthens us in faith, hope, and love

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

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












