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 7 Thường niên năm c - Ngày 24/2/2019
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: Bà Nguyễn Ngọc Thúy 214-478-7575
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: “Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ.“ Lc 6, 36

T

rong cuộc chiến giữa nước
Pháp và nước Phổ (18701871) trong đó Pháp thua
trận và dẫn đến việc thành lập
một nước Đức thống nhất, tại
một bệnh viện trong vùng Marne,
Nữ Bá tước người Pháp là Littry,
đồng thời cũng là người thành lập
bệnh viện, nhận được tin sét đánh
bên tai rằng Jacques, người con
yêu quí của bà bị tử trận. Tuy hết
sức đau đớn, bà vẫn cố gắng lao
mình vào công việc phục vụ bệnh
nhân. Ngày nọ, một thương binh người Đức được chở đến
bệnh viện. Dù anh ta thuộc thành phần quân đội thù địch
đã giết chết con trai bà, bà vẫn tiếp nhận người thương
bình này cách vui vẻ. Đến khi lục soạn đồ đạc áo xống
của anh, bà gặp thấy chiếc ví và cái đồng hồ của Jacques
con mình, trong túi áo của tên lính Đức. Vừa bàng hoàng,
vừa tức giận, bà Littry kêu lên: “Đúng rồi! Đây chính là
tên lính đã giết chết con tôi!” Nhưng kìa! Một mảnh giấy
trong chiếc ví của Jacques rơi xuống đất. Bà vội cúi mình
nhặt lên và đọc. Một hàng chữ quen thuộc đập vào mắt
bà: “Mẹ yêu quí! Con luôn nhớ đến mẹ và cầu nguyện cho
mẹ. Nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá buồn
sầu, nhưng xin mẹ hãy can đảm, quảng đại chịu đau khổ
để cầu nguyện cho con.” Sau một hồi xúc động, bà Littry
cúi xuống tiếp tục tận tình săn sóc người lính Đức đã giết
con bà. Trên mặt người thương binh, một giọt nước mắt
của bà rơi xuống, nóng hổi, long lanh và là giọt nước mắt
tha thứ cho kẻ thù đã giết con bà.
Câu chuyện về cách đối xử của nữ Bá tước Littry với
người lính Đức đã sát hại người con trai của mình là một
minh họa sống động về cách sống yêu thương và tha thứ
như lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Bài
Phúc âm của Chúa nhật thứ 7 Thường niên năm C hôm nay
(Lc 6:27-38): Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người
ghét hại mình. Đây quả là một thách đố lớn lao, nhất là khi
chúng ta sống trong một thế giới đề cao rất nhiều về sự hận
thù và bạo lực cũng như tìm đến trả thù như là một cách
thức để trấn áp chúng một cách mau lẹ.
Tâm lý học ngày nay nhắc nhở chúng ta rằng việc nuôi
trong lòng sự giận dữ, phẫn uất, và chua cay chỉ làm cho
chúng ta thêm mệt mỏi và dẫn đến bệnh tật cũng như hủy
diệt cuộc sống của chúng ta. Dẫu biết vậy, ký ức về những
tổn thương do người khác gây ra khó làm cho chúng ta

thoát khỏi vòng kiềm tỏa của sự thù
ghét.
Vì thế, qua bài Phúc âm hôm nay,
chúng ta được Chúa Giêsu nhắc nhở
hãy điều chỉnh lại cách suy nghĩ và lối
sống của mình theo đúng tinh thần Kitô
giáo, tức là phải chống lại các khuynh
hướng tự nhiên muốn trả thù kẻ đã gây
hại cho mình. Thay vào đó, Chúa Giêsu
mời gọi chúng ta hãy có lòng quảng
đại, biết vượt lên trên những sự thương
tổn và bất công.
Dĩ nhiên tha thứ cho sự phản bội và hãm hại của người
khác, nhất là những người đã từng chia cơm sẻ áo với chúng ta,
quả là một điều vô cùng khó khăn xét về bản tính tự nhiên của
con người. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể làm được, bởi vì chính
Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng ta trước hết qua
cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Không những vậy, Thiên
Chúa vẫn tiếp tục tha thứ chúng ta qua Bí tích Giải tội để đưa
chúng ta trở lại trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Mỗi ngày, chúng ta đều đọc Kinh Lạy Cha, trong đó chúng
ta xin Thiên Chúa “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha
kẻ có nợ với chúng con”. Nhưng chúng ta phải thành thật thú
nhận rằng lắm lần chúng ta đọc kinh này như một thói quen,
bởi vì nếu ý thức lời kinh chúng ta đọc, chúng ta phải có tâm
tình như được nói đến trong Giáo lý Giáo hội Công giáo: “Tha
thứ là một trong những đỉnh cao của lời cầu nguyện Kitô giáo:
hồng ân cầu nguyện chỉ có thể dược nhận lãnh bởi những trái
tim đập cùng một nhịp với lòng thương xót của Chua. Sự tha
thứ cũng chứng tỏ rằng nơi thế giới của chúng ta, tình thương
vẫn mạnh hơn tội lỗi… Tha thứ là điều kiện của sự hòa giải,
giữa các con cái của Thiên Chúa với Cha mình, và giữa người
ta với nhau.” (số 2844).
Mỗi người chúng ta đều có thể bắt đầu việc tha thứ bằng
cách cắt bớt đi những lời chỉ trích, dập tắt bản năng trả thù và
dung thứ những hành vi lắm khi gây khó chịu của người chung
quanh, cũng như đừng có thành kiến với họ.
Cuối cùng, chúng ta nên nhớ điều này:“Nếu bạn hy vọng
được thương xót, hãy tỏ lòng xót thương. Nếu bạn tìm kiếm sự
tử tế, hãy tỏ bày sự tử tế. Nếu bạn muốn lãnh nhận thì hãy ban
phát. Nếu bạn xin cho mình điều bạn chối từ với người khác
thì việc bạn xin chỉ là một sự nhạo báng.” (Thánh Phêrô Kim
ngôn)
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

V Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân Naêm C

v Trang 3 v

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/2 Tuaàn thöù 7 Muøa Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 25/2 trong Tuaàn thöù 7 Muøa Thöôøng nieân
- Thöù Ba 26/2 trong Tuaàn thöù 7 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 27/2 trong Tuaàn thöù 7 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 28/2 trong Tuaàn thöù 7 Muøa Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 1/3. Ngaøy Ñeàn Taï Traùi Tim Cöïc

Thaùnh Chuùa Gieâsu.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 2/3. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 3/3 Tuaàn thöù 8 Muøa Thöôøng nieân naêm C.
Đóng góp cho Quyõ Muïc Vuï Haèng Naêm cuûa Giaùo Phaän

Ngaøy 24-02-2019 V

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 24/02/2019 Lúc 6:00PM
Giaùo Khu 10 Baø Phaïm Höông

214-677-5502

2533 Pecan Meadow Dr, Garland, TX 75040

Ngày 24/02/2019 Lúc 7:00PM
Giaùo Khu 8 OÂng Phaïm Thuïy Ñieån

214-714-5892

6814 Amesbury Lane, Rowlett, TX 75088

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (1/3)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 1/3/2019 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.

LEÃ GIOÃ 100 NGAØY
CHA AUGUSTINOÂ NGUYEÃN HUY TÖÔÛNG (2/3)
Nhaân Leã gioã 100 ngaøy cuûa Cha Chaùnh xöù tieân khôûi
Augustinoâ Nguyeãn Huy Töôûng, Giaùo xöù seõ cöû haønh Thaùnh
leã caàu hoàn luùc 10 giôø saùng thöù Baûy ngaøy 2 thaùng 3 taïi Nhaø
thôø. Kính môøi moïi ngöôøi ñeán tham döï vaø caàu nguyeän cho
linh hoàn Thaày Caû Augustinoâ.

QUYEÂN GOÙP CHO QUYÕ MUÏC VUÏ
HẰNG NAÊM CUÛA GIAÙO PHAÄN (2 & 3/3)
Cuoái tuaàn tôùi (2 & 3/3), taát caû caùc giaùo xöù tieán
haønh cuoäc gaây quyõ haèng naêm cho Quyõ Muïc Vuï cuûa Giaùo
phaän. Qua vieäc hoã trôï quaûng ñaïi cuûa caùc tín höõu, chuùng ta
coù theå phuïc vuï haèng traêm ngaøn gia ñình vaø caù nhaân
trong Giaùo phaän Dallas vaø vuøng Baéc Texas.
Khi tham döï Thaùnh leã cuoái tuaàn tôùi, xin moïi ngöôøi vui
loøng saün saøng cho vieäc cam keát quyeân goùp cho chöông
trình naøy. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin vui loøng vaøo trang nhaø
https://dallasbishopappeal.com
Next weekend (March 2 & 3) is Commitment Weekend
which is an opportunity to help the Catholic Diocese of
Dallas raise necessary funds through the Bishops Annual
Appeal. Through your generous support we are able to
serve thousands of families and individuals throughout the
diocese and North Texas.
Please come to Mass next weekend prepared to make
a commitment to the appeal, or visit the website for more
information: https://dallasbishopappeal.com

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

THÖÙ TÖ LEÃ TRO (6/3)
Vaøo thöù Tö Leã Tro ngaøy 6 thaùng 3 tôùi ñaây, Giaùo xöù coù
4 Thaùnh leã vaøo luùc 6:45 am, 9 am, 7 pm vaø 9 pm trong ñoù
coù Nghi thöùc xöùc tro. Vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro, caùc tín
höõu phaûi aên chay vaø kieâng thòt theo qui ñònh sau ñaây:
(a) Vieäc kieâng thòt cho nhöõng ngöôøi töø 14 tuoåi trôû leân
vaøo thöù Tö Leã Tro vaø caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay.
(b) Vieäc giöõ Chay daønh cho caùc tín höõu töø 18 tuoåi trôû
leân cho ñeán 60 tuoåi vaøo thöù Tö Leã Tro vaø caùc ngaøy thöù
Saùu trong Muøa Chay. Vaøo nhöõng ngaøy aên chay, caùc tín
höõu ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa aên nheï hôn ñeå
duy trì söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï naøy khi coäng
laïi khoâng baèng moät böõa aên no; ngoaïi tröø nhöõng
tröôøng hôïp ñaëc bieät. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy aên chay,
khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ ñöôïc qui
ñònh.
On Ash Wednesday (March 6), our parish has 4
Masses: 6:45am, 9am, 7pm and 9pm with the imposition of
ashes at each Mass. On Ash Wednesday, the faithful must
fulfill the obligation of fasting and abstinence from meat
according to the Church law:
(a) Abstinence from meat is to be observed by all
Catholics fourteen years old and older on Ash Wednesday
and on all Fridays of Lent. This obligation prohibits the
eating of meat, but not eggs and milk products.
(b) Fasting means limiting oneself to one full meal on a
given fast day. Catholics who are 18 years of age until 60
are obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday.
On fasting days, two additional smaller meals are
permitted if necessary to maintain strength. Moreover, the
two smaller meals together may not equal one full meal.
Moreover, eating solid foods between meals on fast days is
not permitted.

http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân Naêm C

v Trang 4 v

Ngaøy 24-02-2019 V

JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR (March 3)
Caùc em lôùp 7 (GL_7A, 7B, 7C, & 7J) vaø lôùp 8 (GL_8A,
GL_8B, GL_8C, & GL_8J) seõ tham döï Youth Seminar
ngaøy 03 thaùng 03 töø 9giôø saùng – 10giôø15 saùng vôùi ñeà taøi:
“Chastity / Söï Trong Saïch” Neáu caùc em hoïc lôùp Giaùo lyù
buoåi chieàu, caùc em seõ khoâng coù lôùp giaùo lyù ngaøy 03 thaùng
03 vì caùc em seõ tham döï Youth Seminar naøy.

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.

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.

LÔÙP RÖÛA TOÄI TREÛ EM (02/03)
Baptism Formation Class (March 2)
Giaùo xöù seõ coù nghi thöùc Röûa toäi cho treû em (döôùi
7 tuoåi) luùc 4 giôø chieàu thöù Baûy vaøo tuaàn thöù hai cuûa
Thaùng Ba töùc laø vaøo ngaøy 9 thaùng 3 saép tôùi. Ñeå con
em ñöôïc röûa toäi vaøo dòp naøy, theo luaät cuûa Giaùo
phaän, cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu phaûi tham döï Lôùp
Röûa Toäi Treû Em luùc 7 giôø toái thöù Baûy Ñaàu thaùng
töùc laø ngaøy 2 thaùng 3 taïi Phoøng 115 ôû Trung taâm
Thaùnh An Phong. Xin vui loøng ñeán Vaên phoøng Giaùo
xöù ñeå ghi danh cho caùc em, chaäm nhaát vaøo thöù Naêm
ngaøy 28 thaùng 2.
Time: 7pm March 2, 2019
Location: Room #115 at St. Alphonsus Center
Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

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 help.

ÑTC GIAÛI VAÏ CHO LM ERNESTO CARDENAL
Trong moät thoâng baùo ñöôïc ñöa ra hoâm 18 thaùng 2 vöøa
qua, Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Nicaragua cho bieát ĐTC
Phanxicoâ ñaõ giaûi taát caû caùc hình phaït töø 35 naêm nay theo
giaùo luaät cho LM Ernesto Cardenal theo lôøi thænh caàu cuûa
Cha ñeå Cha ñöôïc taùi thi haønh söù vuï linh muïc.
Cha Ernesto Cardenal naêm nay 94 tuoåi, ñang bò beänh
naëng. Cha ñaõ hoaït ñoäng trong Maët traän Giaûi phoùng
Sandinista taû phaùi cuûa Daniel Ortega, hieän laø toång thoáng
Nicaragua, vaø töøng laøm boä tröôûng vaên hoùa cuûa Nicaragua
töø naêm 1979 ñeán 1987. Caùch ñaây 35 naêm, Đöùc Thaùnh
Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ caám cha Cardenal khoâng
ñöôïc thi haønh caùc chöùc vuï thaùnh vì khoâng chòu ruùt lui khoûi
chính tröôøng.
Trong cuoäc vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Nicaragua hoài naêm
1984, caùc ñaûng vieân Sandinista ñaõ baét loa phoùng thanh vaø
la où aùt tieáng cuûa ĐTC trong luùc ngaøi cöû haønh thaùnh leã vaø
giaûng.
Naêm 1994, cha Cardenal töø boû Maët traän Sandinista vaø
pheâ bình xu höôùng ñoäc taøi cuûa ñaûng naøy.
Ngaøy 2-2-2019, Đöùc TGM Stanislaw Sommertag, Söù
thaàn Toøa Thaùnh taïi Nicaragua, ñaõ thaêm vieáng vaø noùi
chuyeän vôùi cha Cardenal, töø ñoù cha ñaõ xin Toøa Thaùnh giaûi
vaï vaø cho trôû laïi chöùc vuï LM. Hoâm Chuùa nhaät 17-2-2019,
Đöùc Söù Thaàn ñaõ thoâng baùo quyeát ñònh giaûi vaï cuûa ĐTC
ñoàng thôøi chuyeån pheùp laønh cuûa ngaøi cho vò LM ñöôïc
phuïc hoài. Cuøng ngaøy 17-2, Đöùc Söù Thaàn ñaõ ñoàng teá thaùnh
leã vôùi cha Cardenal.
Đaûng Sandinista do toång thoáng Ortega tieáp tuïc caàm
quyeàn taïi Nicaragua vaø nhieàu laàn ñaøn aùp Giaùo Hoäi vaø caùc
thaønh phaàn ñoái laäp. Toång thoáng naøy tieáp tuïc tìm moïi caùch
ñeå ôû laïi chöùc vuï.
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ÑTC PHANXICOÂ KHAI MAÏC CUOÄC GAËP
GÔÕ VEÀ BAÛO VEÄ TREÛ EM TRONG GIAÙO HOÄI

RADIO MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
--- KEÁT QUAÛ XOÅ SOÁ XUAÂN KYÛ HÔÏI 2019 --				

Ngaøy 24-02-2019 V

Saùng thöù Naêm ngaøy 21-2-2019, cuoäc gaëp gôõ veà
vieäc baûo veä treû em trong Giaùo Hoäi ñaõ chính thöùc khai
dieãn taïi Vatican vaø keùo daøi ñeán tröa Chuùa nhaät ngaøy
24 thaùng 2 tôùi ñaây, vôùi söï tham döï cuûa 190 vò giaùm
muïc, phaàn lôùn laø caùc chuû tòch HÑGM, caùc vò thuû laõnh
caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nghi leã Ñoâng phöông vaø 22
ñaïi dieän cuûa caùc beà treân toång quyeàn doøng nam vaø
doøng nöõ.
ÑTC Phanxicoâ vaø 14 vò laõnh ñaïo taïi Toøa Thaùnh
cuøng vôùi 5 Hoàng Y trong Hoäi ñoàng Coá vaán cuûa ngaøi
cuõng hieän dieän taïi khoùa hoïp taïi Hoäi tröôøng Thöôïng
Hoäi ñoàng Giaùm muïc ôû Noäi thaønh Vatican.
Sau kinh nguyeän môû ñaàu luùc 9 giôø, moïi ngöôøi ñaõ
xem moät video chöùng töø cuûa caùc naïn nhaân bò giaùo só
laïm duïng tính duïc: moät ngöôøi nam töø Nam Myõ, moät
phuï nöõ Phi chaâu, ngöôøi thöù 3 laø moät ñaøn oâng töø Ñoâng
AÂu, ngöôøi thöù tö veà Hoa Kyø vaø thöù naêm laø moät ngöôøi
ñaøn oâng AÙ chaâu.

Ñòa chæ: Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp
2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806
Ñieän thoaïi: (562) 988-7997 hoaëc (562) 424-2041 hoaëc
(214) 504-5822
Sau ngaøy 3 thaùng 5 naêm 2019, veù coù soá truùng cuûa quyù
vò xem nhö khoâng coøn giaù trò, vaø chuùng toâi xin chaân thaønh
tri aân söï quaûng ñaïi yeåm trôï cuûa quyù vò cho Cô Sôû Truyeàn
Thoâng Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Radio Meï HCG vaø TV ASTM xin chaân thaønh tri aân taám
loøng quaûng ñaïi cuûa quyù khaùn thính giaû xa gaàn. Nguyeän xin
Chuùa Cöùu Theá vaø Meï Haèng Cöùu Giuùp ban muoân ôn laønh
hoàn xaùc xuoáng treân toaøn theå quyù vò trong naêm môùi Kyû Hôïi
2019.

Tieáp ñeán laø lôøi daãn nhaäp cuûa ÑTC. Ngaøi môøi goïi
moïi ngöôøi cuøng nhau laéng nghe Chuùa Thaùnh Linh vaø,
döôùi söï höôùng daãn cuûa Chuùa, ngoan ngoaõn laéng nghe
tieáng keâu cuûa nhöõng treû nhoû ñang ñoøi coâng lyù. ”Gaùnh
naëng traùch nhieäm muïc vuï vaø Giaùo Hoäi ñoøi chuùng ta
phaûi cuøng nhau thaûo luaän trong tinh thaàn coâng nghò,
chaân thaønh vaø saâu roäng, ñeà ra caùch thöùc ñöông ñaàu
vôùi tai öông ñang ñeø naëng treân Giaùo Hoäi vaø nhaân
loaïi. Daân Chuùa ñang nhìn vaø chôø ñôïi chuùng ta khoâng
phaûi nhöõng lôøi leân aùn dó nhieân, nhöng nhöõng bieän
phaùp cuï theå vaø höõu hieäu caàn ñeà ra”.
ÑTC môøi goïi moïi ngöôøi thaûo luaän trong tinh thaàn
töï do thaúng thaén, can ñaûm vaø cuï theå, vaø ngaøi chia seû
vôùi moïi ngöôøi moät soá tieâu chuaån quan troïng do caùc
UÛy ban vaø caùc HÑGM neâu leân.

RADIO MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP ÑEÁN DALLAS

G. Traàn Ñöùc Anh OP - Vatican

Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp xin traân troïng thoâng baùo ñeán
quyù thính giaû cuûa ñaøi. Keå töø ngaøy moàng 01 thaùng 02 naêm
2019, Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ phaùt soùng moät tieáng
moãi ngaøy, taïi vuøng Dallas Fort Worth, treân laøn soùng
VIETRADIO KBXD 1480 AM, vaøo moãi ngaøy trong tuaàn,
töø 2-3 giôø chieàu. Xin moïi ngöôøi nhôù ñoùn nghe.
Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø uûng hoä cho chöông trình Radio,
xin quyù thính giaû lieân laïc vôùi chuùng toâi ôû ñòa chæ:
Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
Ñieän thoaïi: 562-988-7997
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com

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

http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân Naêm C

v Trang 7 v

Baùo Caùo Taøi Chaùnh

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
xin moïi ngöôøi cuøng löu yù:

(Chuùa Nhaät ngaøy 17/02/2019)
Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
Tieàn In Saùch:			
Tieàn Quaûng Caùo:			
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Phan Thò Haûo:			
Döông M. Chaâu:			
Nguyeãn Cöôøng:			

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

$15,090.00
$90.00
$420.00

- 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.

$10.00
$20.00
$250.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB
Teân			
Soá Tieàn
0700
Vuõ Ngoïc Tuøng			
$4.00
0962
Ñinh Vieät Hieáu			
$20.00
0965
Nguyeãn Kyø Sôn		
$100.00
1235
Nguyeãn Trí Cöôøng
$10.00
1606
Döông Kim Loan			
$5.00
1995
Nguyeãn Thò Huyeän
$5.00
2109
Ñoã Quang Duõng			
$10.00
2372
Phaïm Duy Cöôøng			
$10.00
2378
Nguyeãn Vaên Trieäu			
$10.00
2437
Chaâu Hoaøn Tuaán			
$5.00
2524
Traàn Thò Tuù			
$10.00
2575
Phaïm Quoác Duõng			
$10.00
2827
Nguyeãn Maïnh Toaøn
$10.00
2895
Nguyeãn Minh Toaøn			
$20.00
2937
Nguyeãn Phi Huøng			
$10.00
Khoái Giaùo Duïc			
$575.00
Hoäi Quaùn			
$16,868.50

Ngaøy 24-02-2019 V

- 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.
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.

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0687
Thu & Huøng Leâ			
$1,000.00
0694
Linda Phaïm			
$2,200.00
0953
Phaïm Ñöùc			
$100.00

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture: Luke 6:27-38

Meditation:

What makes Christians different and whatmakes Christianity distinct

from any other religion? It is grace- treating others, not as they deserve, but as God wishes them tobe treated with loving-kindness and mercy. God is good to theunjust as well as the just. His love embraces saint and
sinneralike. God seeks our highest good and teaches us to seek thegreatest good of others, even those who hate
and abuse us. Ourlove for others, even those who are ungrateful and selfish towardsus, must be marked by the
same kindness and mercy which God hasshown to us. It is easier to show kindness and mercy when we canexpect
to benefit from doing so. How much harder when we canexpect nothing in return.
Give and forgive - the two wings of prayer
Augustine of Hippo (354-430 AD) describes Jesus double precept to give and forgive as two essential wings of
prayer:
“Forgive and you will be forgiven.Give, and it will be given you. These are the two wingsof prayer on which it
flies to God. Pardon the offender what hasbeen committed, and give to the person in need” (Sermon 205.3).”Let us
graciously and fervently perform these two types ofalmsgiving, that is, giving and forgiving, for we in turn pray
theLord to give us things and not to repay our evil deeds” (Sermon 206.2).
Bless and do not curse
Our prayer for those who do us ill both breaks the power ofrevenge and releases the power of love to do good
in the face ofevil. How can we possibly love those who cause us harm orill-will? With God all things are possible.
He gives power andgrace to those who believe in and accept the gift of the HolySpirit. His love conquers all,
even our hurts, fears, prejudicesand griefs. Only the cross of Jesus Christ can free us from thetyranny of malice,
hatred, revenge, and resentment and gives usthe courage to return evil with good. Such love and grace haspower
to heal and to save from destruction. That is why Paul theApostle tells those who know the love and mercy of
Jesus Christ to”bless and not curse.. nor take revenge.. and to overcome evilwith good” (Romans 12:14,17,21).
Do you know the power of God’slove, mercy, and righteousness (moral goodness) for overcomingevil with good?
“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me withyour Holy Spirit and set my heart free with your
merciful lovethat nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, takeaway my joy, nor make me bitter
towards anyone.”

Be thoughtful, be silent, be reverent;
for this is the House of God.
Before Mass, speak to the Lord;
During the Mass, let the Lord speak to you;
After the Mass, speak to one another.

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