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 IV Thường niên năm c - Ngày 3/2/2019

Chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, xin chân thành kính chúc:
- Quý Cha & Quý Tu Sĩ Nam Nữ
- Các Thầy Chủng sinh
- Hội Đồng Mục Vụ
- Hội Đồng Tài Chánh
- Ban Thường Vụ
- Các Đoàn Thể, Ban Ngành, Giáo Khu
- Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng Gia Quyến
Một Năm Mới Bình An, Vui Tươi, Mạnh Khỏe
và Muôn Ơn Lành Hồn Xác do lòng thương xót của Thiên Chúa
và 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 Vinh Sơn Đàm Hữu Thư
Phó Tế: Thầy Martin Nguyễn Văn Cát, C.Ss.R.

Câu ghi lòng trong tuần: “Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả.“ 1 Cr 13, 13

Ô

ng Samuel Beckett
sinh năm 1906 và
qua đời năm 1989 là
một tiểu thuyết gia, nhà viết
kịch và thi sĩ nổi tiếng người
Ái Nhĩ Lan. Ông được thế
giới nhìn nhận như là một
trong những nhà văn hàng
đầu của thế kỷ 20. Tuy vậy,
cũng có những người không
tán thưởng những thành
tựu văn học của Samuel
Beckett, trong số đó có bà
vợ Suzanne. Và có thể nói
rằng cuộc hôn nhân giữa nhà văn Samuel Beckett và
bà vợ Suzanne trở nên chua cay bởi vì bà ganh tị với
tiếng tăm và thành công của ông. Một ngày vào năm
1969, bà vợ Suzanne trả lời một cú điện thoại từ xa gọi
đến. Sau khi lắng nghe một hồi và nói đôi chút, bà gác
máy điện thoại, và quay về phía ông chồng Samuel
Beckett, bà nói: “Đúng là một thảm họa!” Phải chăng
có người thân nào của hai ông bà gặp chuyện không
may không? Không phải thế! Số là bà nhận được cú
điện thoại từ Ủy Ban Giải Thưởng Nobel báo cho biết
rằng người chồng tài năng của bà vừa được chọn lãnh
giải thưởng Nobel Văn Chương!
Như câu chuyện về phản ứng của bà vợ Suzanne
trước tin chồng mình là nhà văn Samuel Beckett sẽ
được trao giải thưởng Nobel Văn chương, trong bài
Phúc âm ngày Chúa nhật thứ 4 Thường niên năm C
hôm nay (Lc 4:21-30), Thánh Luca tường thuật về việc
Chúa Giêsu trở về làng quê Nazarét, lúc đầu được
người đồng hương tán thành ca ngợi và thán phục
những lời ân sủng từ miệng Ngài thốt ra, nhưng sau
đó họ đã từ khước ngài và lôi ngài ra khỏi thành để xô
xuống vực nhằm giết ngài.
Lý do cho sự chuyển biến về tâm tình của người
đồng hương rất đơn giản, đó là Chúa Giêsu đã không
hành động theo sự mong đợi thường tình của họ. Họ
bực mình vì Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ ở
Caphanaum và nhiều nơi khác trước khi trở về nguyên
quán Nazarét. Nhưng Chúa Giêsu không kiếm cớ xin
lỗi vì đã không dành một sự đối xử ưu tiên hơn với
người đồng hương. Trái lại, Chúa Giêsu khẳng định về
việc Thiên Chúa ra ơn cho tất cả mọi người và không
bị giới hạn bởi văn hóa, sắc tộc, tôn giáo hay ngôn
ngữ.
Hơn thế nữa, Chúa Giêsu muốn nói rằng người Do
thái đừng ỷ rằng mình là dân được Chúa chọn nên có
quyền kiêu căng, hợm hĩnh, xem thường người dân
ngoại, và Ngài nêu lên câu chuyện tiên tri Êlia trong

thời Cựu Ước được Thiên
Chúa sai đến để giúp một
bà góa thuộc dân ngọai ở
Zarépta có của ăn trong
vòng 3 năm hạn hán, chứ
không phải là các bà góa
người Do thái ở Israel.
Chúa Giêsu còn đưa ra ví
dụ trong thời Cựu ước, tiên
tri Êlisa chữa bệnh phong
hủi cho ông Naaman người
ngoại xứ Syria, chứ không
chữa người phong hủi ở
Israel. Nói một cách khác,
những người Do thái đồng hương của Chúa Giêsu cảm
thấy bị đe dọa bởi vì họ nhận ra rằng họ bị Chúa thách đố
phải thay đổi cách suy nghĩ và cách sống đạo của họ.
Tóm lại, Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta về
2 điều:
Trước hết, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đem tình
yêu thương của Thiên Chúa vượt thoát thái độ ích kỷ, cục
bộ, phe nhóm, thành kiến. Đối với Thiên Chúa, tiêu chuẩn
để mọi người nhận được ơn cứu rỗi là niềm tin và lòng sám
hối. Vì thế, ngay trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng
đoàn, lời mời gọi hãy ăn năn thống hối và thay đổi cách
sống, cách đối xử với nhau sao cho phù hợp với giá trị Tin
Mừng vẫn luôn là một thách đố cần được khắc phục mỗi
ngày.
Điều thứ hai, đó là qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở
thành ngôn sứ của Thiên Chúa và theo gương Chúa
Giêsu, chúng ta được mời gọi cùng đứng một lập trường
với Ngài, bằng cách chống lại những gì đi ngược với giá
trị Tin Mừng, dù xuất phát từ bất kỳ ai (bạn bè, người thân
hoặc từ những người thù ghét chúng ta). Chúng ta hãy có
can đảm nói lên sự thật trong lòng mến rằng phá thai là
giết người, trợ tử là sát nhân, kết hợp đồng tính là sai trái,
ly dị là lỗi luật Chúa, phụ nữ làm linh mục là đi ngược ý
muốn của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin gửi Thánh Thần Chúa xuống trên
chúng con để chúng con mạnh mẽ trong đức tin và tích
cực trong những điều thiện, bởi vì không có Chúa giúp
đỡ, một mình chúng con không thể nào thực hiện vai trò
ngôn sứ Chúa mời gọi chúng con thi hành. Lạy Chúa, xin
hãy giúp chúng con luôn can đảm và kiên trì trung tín với
Chúa và lời Chúa dạy kể cả khi chúng con bị chối từ bởi
những người phủ nhận giá trị của Tin Mừng, của sự thật,
sự sống. Amen.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/2. Chuùa nhaät 4 Muøa Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 4/2 trong Tuaàn 4 Muøa Thöôøng nieân. Ngaøy Taát
nieân Naêm Maäu Tuaát.
- Thöù Ba 5/2. Leã Thaùnh Agatha, Trinh nöõ, Töû ñaïo. Leã
Nhôù. Moàng 1 Teát Kyû Hôïi. Caàu Bình an cho Naêm
môùi.
- Thöù Tö 6/2. Leã Thaùnh Phaoloâ Miki vaø caùc Baïn Töû ñaïo.
Leã Nhôù. Moàng 2 Teát Kyû Hôïi. Caàu cho Toå Tieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 7/2 trong Tuaàn 4 Muøa Thöôøng
nieân. Moàng 3 Teát Kyû Hôïi. Caàu cho Thaùnh hoùa
Coâng aên Vieäc laøm.
- Thöù Saùu 8/2. Leã Thaùnh Gieâroânimoâ EÂlimiani; Thaùnh
Gioâseâphine Bakhita, Trinh nöõ.
- Thöù Baûy 9/2. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 10/2 trong Tuaàn 5 Muøa Thöôøng nieân naêm C.

Ngaøy 3-2-2019 V
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.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ
THÖÙ SAÙU 8/2 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.
2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

* 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.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa
Thöông Xoùt
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 27
MUØA XUAÂN 2019

LÔÙP RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 2/2019
Xin cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa caùc em seõ ñöôïc röûa
toäi trong thaùng 2 löu yù:
Vì thöù Baûy ngaøy 2/2/2019, Giaùo xöù möøng Teát
Nguyeân ñaùn, neân Lôùp hoïc Röûa toäi seõ ñöôïc dôøi vaøo vaøo
thöù Baûy ngaøy 9/2/2019 luùc 3:15pm taïi Nhaø thôø vaø sau
ñoù caùc em seõ ñöôïc röûa toäi luùc 4pm cuøng ngaøy.
XÖÙC DAÀU BEÄNH NHAÂN (11/2/2019)
Nhaân dòp Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc vaø Ngaøy Quoác Teá
Beänh Nhaân hoâm thöù Hai ngaøy 11/2/2019, sau Thaùnh
Leã 7 am vaø 7pm, caùc cha seõ cöû haønh Nghi thöùc Xöùc
daàu Beänh nhaân. Nhöõng ai ñau yeáu hoaëc cao nieân coù
theå ñeán laõnh nhaän Bí tích Xöùc Daàu naøy.

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:
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.

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

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

V Chuùa Nhaät IV Thöôøng Nieân - Naêm C

v Trang 4 v

Ngaøy 3-2-2019 V
DCYC SERVICE PROJECT

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

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.

“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.

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

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.

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

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 Martin Buøi Tieán
Sinh ngaøy 12/8/1940
Taï theá ngaøy 26/1/2019
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.

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.

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: 10 giôø 30 saùng Thöù Baûy, ngaøy 9 thaùng 2
naêm 2019

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.

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

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
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

CHÖÔNG TRÌNH NGHÆ TEÁT KYÛ HÔÏI CUÛA
ESL & LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH
Chöông trình ESL (English as a Second Language)
vaø Luyeän Thi Quoác Tòch Myõ nghæ Teát töø Jan 28 ñeán
Feb 11. Chöông trình hoïc seõ baét ñaàu trôû laïi vaøo ngaøy
thöù Ba Feb 12, 2019.

Ngaøy 3-2-2019 V

Ngaøy 3/2/2019 Luùc 7:00PM
Giaùo Khu 1 Baø Ñoã Quang Vinh

903-780-0830

2022 Glenbrook Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 5

Baø Leâ Thò Lieân

214 207 1134

401 Remington Dr. Murphy, TX 75094
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.

VOCATION NEWS
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.
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/

THOÂNG BAÙO
CUÛA ÑÖÙC CHA EDWARD BURNS LIEÂN QUAN
ÑEÁN VIEÄC COÂNG BOÁ DANH SAÙCH CAÙC LINH
MUÏC BÒ TOÁ CAÙO LAÏM DUÏNG TREÛ EM
Chieàu thöù Naêm ngaøy 31/1 vöøa qua, Giaùo phaän
Dallas vaø 16 Giaùo phaän khaùc trong tieåu bang Texas ñaõ
coâng boá danh saùch caùc linh muïc bò toá caùo laïm duïng tình
duïc treû em töø naêm 1950 ñeán naêm 2018.
Trong laù thö cuøng ngaøy cuûa Ñöùc Cha Edward Burns
göûi cho caùc tín höõu trong Giaùo phaän Dallas, ngaøi cho
bieát trong soá 2424 caùc linh muïc trieàu vaø doøng phuïc vuï
taïi Giaùo phaän trong thôøi gian keå treân, coù 31 linh muïc
ñöôïc Hoäi Ñoàng Xeùt Duyeät Giaùo phaän (Diocesan
Review Board) xem laø “qui toäi khaû tín” töùc laø coù lyù do
ñeå tin raèng nhöõng linh muïc naøy phaïm toäi, maëc daàu hoï
coù theå khoâng bò keát aùn ngoaøi toøa hoaëc töï thuù toäi. Maëc
daàu chæ coù 31 linh muïc bò “qui toäi khaû tín” (credible
allegation) trong soá 2424 linh muïc phuïc vuï taïi Dallas
töùc chöa ñaày 2% vaø hôn moät nöûa soá naøy ñaõ qua ñôøi,
Ñöùc Cha Edward Burns baøy toû noãi ñau buoàn vaø cam
keát seõ tieáp tuïc aùp duïng caùc bieän phaùp ñeå baûo veä moâi
tröôøng an toaøn trong vieäc phuïc vuï caùc treû em.
Ñöùc Cha Burns cuõng khuyeán khích nhöõng naïn nhaân
töøng bò laïm duïng khi coøn laø vò thaønh nieân haõy baùo caùo
vôùi caûnh saùt ñòa phöông, hoaëc goïi cho Texas Abuse
Hotline ôû soá 1-300-252-5400 hoaëc lieân laïc ôû website
www.texasabuseonline.org. Neáu lôøi caùo buoäc laïm duïng
treû em lieân quan ñeán haøng giaùo só (giaùm muïc, linh muïc,
phoù teá) hoaëc moät nhaân vieân cuûa giaùo xöù hay giaùo phaän,
xin cuõng thoâng baùo cho Ñieàu hôïp vieân Trôï giuùp Naïn
nhaân cuûa Giaùo phaän laø Baø Barbara Landregan ôû soá
ñieän thoaïi 214-379-2812.
(Muoán xem danh saùch 31 linh muïc bò qui toäi khaû tín
vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc, xin vaøo
www.cathdal.org/response. Moïi ngöôøi cuõng coù theå xem
nguyeân vaên laù thö baèng tieáng Anh cuûa Ñöùc Cha Edward
Burns ñöôïc ñaêng trong Baûn tin Muïc vuï cuûa Giaùo xöù
tuaàn naøy).

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

D ALLAS

Office of the Bishop

January 31, 2019
Dear Brothers and Sisters in Christ:
These have been very difficult days within the Church and the Diocese of Dallas. In October, the Diocese held a special Ceremony of
Sorrow, a prayer service to express shame and deep remorse over the egregious sexual misconduct committed by some within the Church.
Since that time, I have continued to pray for guidance, met personally with victims of abuse, held public listening sessions, worked with
our Diocesan Review Board and our Victims Assistance Coordinator, and taken other steps to begin what I believe can be a process of
healing and repentance.
Today, I am following through on a commitment I made in October to provide the names of those priests who have been the subject of
a credible allegation of sexual abuse of a minor in the Diocese during the period from 1950 to the present. A “credible allegation” is one
that, after review of reasonably available, relevant information in consultation with the Diocesan Review Board or other professionals,
there is reason to believe is true.
The process to compile this list began with an outside group of former state and federal law enforcement officers that reviewed the
files of the 2,424 priests who have served in this diocese since 1950. Those investigators identified files which contained credible
allegations of the sexual abuse of minors. The Diocesan Review Board, which includes local experts in law enforcement, clinical
psychology, law, and medicine, then reviewed those allegations. The list of names I have provided you reflects the recommendations of
our Diocesan Review Board, and I am grateful for their diligence, integrity, and expertise. To view the list and get more information
please visit www.cathdal.org/response.
Although I have also provided this list of names to law enforcement, inclusion on this list does not indicate that a priest is guilty of,
been convicted of, or has admitted to the alleged abuse.
As we look back at the Church’s history, our failure to protect our most vulnerable from abuse, and hold accountable those who
preyed on them, fills me with both sorrow and shame. But the painful yet necessary process that began in 2002 in this Diocese has also
led to much-needed reforms that we continue to rigorously implement today. Going forward, we must remain vigilant.
I pledge to you that we will do our best to do what is right.
While we have gone to great lengths to ensure that this list is exhaustive, we know there could be more victims who have not reported
their abuse. I encourage them to come forward and report to law enforcement, or by calling the Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400.
Please also contact Victims Assistance Coordinator, Barbara Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org. The Church
continues to offer our prayers and support to the victims, survivors, and their families for the suffering they have endured.
As I look to the future, I am encouraged that an overwhelming majority of the priests in this Diocese are, and have been, good and holy
men, and I remain thankful for their witness. As well as the wonderful men who are in our seminaries – let us pray for these men.
To those of you who have experienced family or friends who have walked away from the faith because of this scandal in the Church,
please remind them that we must never separate ourselves from Jesus because of Judas. As your shepherd, I pray that you stay strong in
the faith and continue to grow in your relationship of our Lord, who is the Way, the Truth, and the Life. We pray through the intercession
of Our Lady of Guadalupe that God our Father will guide us through these difficult days.
Thank you for your time and may God bless you and your loved ones.
Faithfully yours in Christ,

Most Reverend Edward J. Burns
Bishop of Dallas
3725 Blackburn Street • Post Office Box 190507 • Dallas, Texas 75219 • (214) 379-2816 • Fax (214) 379-3216 • www.cathdal.org
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RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn 1

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 27/1/2019
Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)

* Anh Hoaøng Nguyeãn Taân, con oâng Hoaøng Chính
Mó vaø baø Nguyeãn Thò Nhung, thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp (Garland) vaø hieän cö nguï taïi Thaønh
phoá Rowlett, seõ keát hoân vôùi Chò Nguyeãn Haûi My, con
oâng Nguyeãn Taâm Linh vaø baø Chaâu Thò Xuyeân, taïi giaùo
xöù Ña Loäc, Huyeän Ñoáng Xuaân, tænh Phuù Yeân, Vieät
Nam.
Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha
chaùnh xöù.

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
$15,613.00
Tieàn Khaán:
$1,567.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Voõ Dzuõng:
$100.00
Döông M. Chaâu:
$20.00
Help the Poor:
$20.00
Support Catholic Church in Latin America:
$3,625.00
Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB Teân
Soá Tieàn
0143 Leâ Höõu Quang
$20.00
0423 Traàn Ngoïc Oanh
$100.00
0518 Ñaøo John
$5.00
0591 Nguyeãn Ngoïc Chaán
$1,000.00
0661 Traàn Quyù Ñoân
$20.00
0962 Ñinh Vieät Hieáu
$20.00
0965 Nguyeãn Kyø Sôn
$100.00
1869 Baïch Vaên Giaøu
$2.00
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt
$10.00
2658 Phaïm Khaéc Nghóa
$5.00
2670 Traàn Anh Tuaán
$5.00
2837 Döông Ñöùc
$500.00
2952 Nguyeãn Vieät Hue
$5.00
2991 Nguyeãn Vaên Phong
$4.00
Khoái Giaùo Duïc
(Dallas Catholic Youth Conference) $1,500.00
Khoái Giaùo Duïc
(Lôùp Theâm Söùc)
$11,150.00
Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0103 Lyù Phöôùc Hoàng
$500.00
0368 Traàn Thò Na
$500.00
0506 Phaïm Quang Thuûy
$100.00
0647 Nguyeãn Toaøn Vinh
$200.00
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn
$500.00
0969 Nguyeãn Phi Laâm
$100.00
0972 Nguyeãn Thu Minh & Hoa
$200.00
0974 Nguyeãn Thu Minh & Hoa
$200.00
0661 & 0662 Nguyeãn Phöôùc
$500.00
0992 & 0993 Phaïm Thò Xuaân Dieäp $400.00

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

CHUÙC XUAÂN Kyû Hôïi – 2019
Xöù nhaø nhoän nhòp möøng Xuaân
Chuùc Cha Chaùnh, Phoù thaùnh aân doài daøo
Giuùp chieân thaêng tieán ñaïo cao
Coøn rieâng Thaày Caùt seõ vaøo thaùng Naêm (*)
Ñeïp ngaøy thôøi vuï ñang taàm
Haùi, Lieàm thöøa taùc trao caàm nôi tay
Daàu thôm thaùnh yù ñong ñaày
Gom thu luùa chín boâng saây daâng Ngaøi.
Tin Möøng keøm vôùi baøi sai
Duø ñöôøng nhoû heïp choâng gai chaúng sôøn
Thaùnh Linh tieáp söùc thoâng ôn
Muøi chieân gaén boù keo sôn khoâng rôøi
Hieäp chung xin chuùc muoân ngöôøi
Ñoùn naêm Kyû Hôïi vui chôi thanh nhaøn
Ôn töø Thieân Chuùa thöông ban
Thaân thôøi khoûe maïnh, hoàn an tinh tuyeàn.
Ñaïo, Ñôøi ñeïp caû ñoâi beân
Trong ngoaøi traêm söï ñöôïc treân giöõ gìn
Meï Haèng Cöùu Giuùp-Nguyeän xin…
Ban cho luoân soáng ñöùc tin vöõng vaøng.
Ngoaøi saân laân muùa troáng vang
Chaøo möøng Teát ñeán Xuaân sang töng böøng
Nguõ quaû, khoâng thieáu baùnh chöng
Keát loøng daân xöù kính daâng Chuùa Trôøi.
Thaùi Huy (Jan-15-2019)
(*) Vôùi ôn Chuùa vaø lôøi caàu nguyeän cuûa moïi ngöôøi trong Giaùo
xöù, Thaày Phoù teá Martin Nguyeãn Vaên Caùt theo chöông trình seõ
ñöôïc thuï phong linh muïc vaøo ngaøy thöù Baûy 19/5 taïi Ñeàn Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp, Houston.
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Jesus’ power to heal and cleanse

Scripture: Luke 4:21-30
nd he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing. 22 And all spoke well of
him, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, “Is this not Joseph’s
A
son?” 23 And he said to them, “Doubtless you will quote to me this proverb, `Physician, heal yourself; what we have

heard you did at Capernaum, do here also in your own country.’” 24 And he said, “Truly, I say to you, no prophet is
acceptable in his own country. 25 But in truth, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when
the heaven was shut up three years and six months, when there came a great famine over all the land; 26 and Elijah
was sent to none of them but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And there were
many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha; and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.”
28 When they heard this, all in the synagogue were filled with wrath. 29 And they rose up and put him out of the city,
and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down headlong. 30 But
passing through the midst of them he went away.

Meditation: Do you believe that God wants to act with power in

your life today? Power to set you free from sin and hurtful desires, fear and
oppression. Throughout the Scriptures we see God performing mighty acts to
save his people from death and destruction - from Noah’s ark that spared his
family from the flood of wickedness that had spread across the land to Moses
and the Israelites who crossed through the parting waters of the Red Sea as
they fled the armies of Pharoah their slave Master and oppressor.
Throughout the Gospel accounts Jesus praised individuals who put
their faith in God as they remembered the great and wonderful deeds he
had performed time and again. Jesus even praised outsiders - non-Jews
and pagans from other lands who had heard about the mighty deeds of the
God of Israel. One example Jesus mentioned was Naaman the pagan army
commander from Syria who was afflicted with leprosy - a debilitating skin
disease that slowly ate away the flesh (2 Kings 5:1-15). Naaman’s slave-girl
was a young Jewish woman who had faith in God and compassion for Naaman
her master. She urged him to seek healing from Elisha, the great prophet of
Israel.When Naaman went to the land of Israel to seek a cure for his leprosy,
the prophet Elisha instructed him to bathe seven times in the Jordan river.
Namaan was indignant at first, but then repented and followed the prophet’s
instructions. In doing so he was immediately restored in body and spirit.
Healing the leprosy of soul and body

baptism.” (commentary ON THE SECOND BOOK OF KINGS 5.10-1)
Jesus told Nicodemus, “unless one is born of water and the Spirit, he
cannot enter the kingdom of God” (John 3:5). The Lord Jesus wants to renew
in each one of us the gift of faith and the regenerating power of baptism and
the Holy Spirit (Titus 3:5) which cleanses us of the leprosy of sin and makes
us “newborn” sons and daughters of God.
Confronting the sin of indifference and unbelief
When Jesus first proclaimed the good news of God’s kingdom to his own
townspeople at Nazareth (Luke 4:23-27), he did not hesitate to confront them
with their sin of indifference and unbelief. He startled his listeners in the
synagogue at Nazareth with a seeming rebuke that no prophet or servant of
God could receive honor among his own people. He then angered them when
he complimented Gentiles (non-Jews) who had shown more faith in God than
the “chosen ones” of Israel. Some who despised the Gentiles (non-Jews) even
spoke of them as “fuel for the fires of hell.” Jesus’ praise for “outsiders”
offended the ears of his own people because they were blind-sighted to God’s
merciful plan of redemption for all the nations. The word of rebuke spoken by
Jesus was met with indignation and hostility. The Nazarenes forcibly threw
him out of their town and would have done him physical harm had he not
stopped them.

What is the significance of Naaman’s healing for us? Ephrem the Syrian
(306-373 AD), an early Christian teacher from Edessa, tells us that Naaman’s
miraculous healing at the River Jordan, prefigures the mystery of the healing
which is freely granted to all nations of the earth by our Lord Jesus through
the regenerating waters of baptism and renewal in the Holy Spirit (Titus 3:5).

We all stand in need of God’s grace and merciful help every day and
every moment of our lives. Scripture tells us that “the steadfast love of the
Lord never ceases, his mercies never come to an end; they are new every
morning” (Lamentations 3:22-23). God gives grace to the humble who seek
him with expectant faith and with a repentant heart that wants to be made
whole and clean again.

“Therefore Naaman was sent to the Jordan as to the remedy capable
to heal a human being. Indeed, sin is the leprosy of the soul, which is not
perceived by the senses, but intelligence has the proof of it, and human
nature must be delivered from this disease by Christ’s power which is hidden
in baptism. It was necessary that Naaman, in order to be purified from two
diseases, that of the soul and that of the body, might represent in his own
person the purification of all the nations through the bath of regeneration,
whose beginning was in the river Jordan, the mother and originator of

The Lord Jesus will set us free from every sinful habit and every harmful
way of relating to our neighbor, if we allow him to cleanse and heal us. If we
want to walk in freedom and grow in love and holiness, then we must humbly
renounce our sinful ways and submit to Christ’s instruction and healing
discipline in our lives. Scripture tells us that the Lord disciplines us for our
good that we may share his holiness (Hebrews 12:10). Do you want the Lord
Jesus to set you free and make you whole again? Ask him to show you the way
to walk in his healing love and truth.
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