
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: 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

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.
Phó Xứ Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Vincent Đàm Hữu Thư
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theo ý muốn của chúng ta. 
Vì thế, mỗi khi nghe tin về 
một thiên tai hoặc tai nạn 
chết người nào đó, chúng 
ta hãy tự nhủ rằng Thiên 
Chúa vẫn còn cho chúng 
ta có thời gian để ăn năn 
đền tội. Nhưng sự thống 
hối không chỉ chuẩn bị cho 
linh hồn chúng ta bước vào 
cuộc sống đời sau, nhưng 
còn giúp chúng ta biết 
sống trong hiện tại như 

những con người đã được 
Thiên Chúa tha thứ để rồi chúng ta biết sống yêu thương, nhân từ, 
quảng đại và hy sinh hơn đối với tha nhân, bởi vì tất cả của cải 
trần gian và danh vọng rồi sẽ qua đi.

Do đó, Mùa Chay mặc dầu ai cũng biết là thời gian đặc biệt 
để sống tâm tình sám hối nhưng để đi đến một sự sám hối chân 
thành, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc hối tiếc về những điều 
sai trái đã làm trong quá khứ, nhưng quan trọng hơn đó là một sự 
đòi hỏi hoán cải triệt để và hoàn toàn thay đổi trong cách sống 
của chúng ta trước tình yêu bao dung cao cả của Thiên Chúa. 

Vì thế, Mùa Chay không chỉ gói gọn ở việc ăn chay, kiêng thịt, 
cầu nguyện và làm việc bác ái mặc dầu những điều này nhắc nhở 
chúng ta về việc phải sám hối bởi vì điều quan trọng trước hết 
phải là “Cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải 
hư nát vì bị những ham hố lừa dối” (Eph 4:22). Do đó, chúng ta 
cần phải để thời gian ra hầu xem xét lại cách sống của chúng ta 
cho đến nay trong việc sử dụng như thế nào những ân sủng Chúa 
ban cho chúng ta như thời gian, sức khỏe, tài năng, gia đình, tiền 
bạc. Điều kế tiếp là chúng ta phải để “Thần Khí đổi mới tâm trí” 
(Eph 4:23) bằng cách kiếm giờ cầu nguyện cầu xin Chúa Thánh 
Thần biến đổi sự hiểu biết, quan điểm, lối suy nghĩ của trần tục 
hầu có được cái nhìn và suy nghĩ hướng đến sự thật và sự sống. 
Cuối cùng chúng ta phải “mặc lấy Chúa Kitô” (Rm 13:14), có 
nghĩa là phải trở nên con người mới với tâm tình của Chúa Giêsu: 
lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu 
đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau (Cl 3:12-14).

Tiếp tục cuộc hành trình Mùa Chay Thánh năm 2019, chúng 
ta hãy cầu xin với Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy 
phù trợ chúng ta trong việc biết mở lòng ra cho tình yêu Thiên 
Chúa ngự trị hầu có thể sống trong tâm tình thống hối và canh tân 
đời sống thật sự.

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót.“ Tv 102, 8a

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

Mỗi ngày chúng ta 
nghe không biết 
bao nhiêu là tai 

hoạ đến với con người bất 
kể độ tuổi, giới tính nam hay 
nữ, chủng tộc, văn hóa, lãnh 
thổ. Những tai họa này có thể 
là “tự nhiên” mà con người 
không thể kiểm soát được 
như thiên tai hoặc đau yếu vì 
tuổi già. Tuy nhiên, chúng ta 
cũng thấy có những tai họa do 
sự bất cẩn của con người như 
một số tai nạn lao động hoặc 
giao thông, và ngay cả do chính con người cố tình gây ra như 
nghèo đói vì bị bóc lột hoặc bạo lực, khủng bố, chiến tranh, 
sử dụng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, và gây ô nhiễm môi 
trường. Nhưng cho dù do “tự nhiên” mà đến hoặc xuất phát từ 
con người, câu hỏi đặt ra luôn là tại sao những tai họa như thế 
lại có thể xảy ra cho một số người nào đó mà thôi!

Qua bài Tin Mừng của Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C hôm 
nay (Lc 13:1-9), chúng ta cũng biết được về hai tai họa vào 
thời Chúa Giêsu. Đó là việc một số người ở Galilê bị Tổng 
trấn Philatô giết “khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ 
đang dâng” và 18 người bị Tháp nước Siloac đổ xuống đè 
chết. Riêng về tai hoạ thứ nhất đề cập trong Phúc âm, theo 
các nhà chú giải Kinh thánh, có lẽ Thánh sử Luca gộp 2 sự 
kiện Philatô nhúng tay vào việc đổ máu của người dân: Một 
lần Philatô cho lính sát hại những người Samaria tham dự 
việc cúng tế ở Núi Gêrizim và một lần khác ra lệnh giết một 
số người Do thái ở Galilê biểu tình khi họ phản đối ông ta 
chiếm đoạt tiền từ Quỹ của Đền thờ Giêrusalem để xây kênh 
dẫn nước đến Đền thờ cho khách hành hương. 

Dù gì đi chăng nữa, đứng trước những tai họa như thế, lối 
suy nghĩ của người Do thái thời bấy giờ giống như quan niệm 
thường tình của người Việt nam, đó là “ác giả ác báo”, tức là 
những nạn nhân chắc phải phạm tội gì mới bị lãnh hình phạt 
như thế! Tuy nhiên, bài học mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi 
trong bài Phúc âm hôm nay, đó là chúng ta phải vượt lên trên 
việc truy nguyên “thủ phạm” của những tấn thảm kịch trong 
cuộc sống để nhìn ra dấu chỉ của lời mời gọi sám hối và trở 
về cùng Chúa. 

Chúng ta cần sống trong tâm tình thống hối bởi vì chúng ta 
không bao giờ biết được khi nào chúng ta sẽ đối diện với cái 
chết và do đó chúng ta hãy ăn năn, chừa cải tội lỗi khi chúng 
ta còn cơ hội chứ đừng có ảo tưởng sẽ sống mãi ở cõi đời này 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay naêm C.
- Thöù Hai 25/3. Leã Truyeàn Tin. Leã Troïng.  

Boån maïng Ca ñoaøn Fiat & Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï.

- Thöù Ba 26/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay.
- Thöù Tö 27/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay.
- Thöù Naêm 28/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay.
- Thöù Saùu 29/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay. Kieâng thòt.
- Thöù Baûy 30/3 trong Tuaàn 3 Muøa Chay.
- Chuùa Nhaät 31/3 trong Tuaàn 4 Muøa Chay naêm C. 

THAÙNG 3:  KÍNH THAÙNH GIUSE
Thaùnh Giuse laø Boån maïng vaø göông maãu cuûa 

nhöõng ngöôøi lao ñoäng vaø caùc gia tröôûng. Thaùnh nhaân 
ñaõ soáng cuoäc ñôøi lao ñoäng ñeå nuoâi gia ñình.

Theá kyû 19, naêm 1870, Ñöùc Chaân phöôùc Giaùo hoaøng 
Pioâ 9, theo ñeà nghò cuûa caùc nghò phuï Coâng ñoàng 
Vatican I, ñaët Thaùnh Giuse laøm Ñaáng Baûo trôï Giaùo 
hoäi vaø truyeàn möøng leã ngaøy 19 thaùng 3 haèng naêm moät 
caùch troïng theå. Naêm 1889, Ñöùc Giaùo hoaøng Leâoâ 13 ra 
Thoâng ñieäp veà Loøng Toân Kính Thaùnh caû Giuse vaø 
truyeàn laáy thaùng Ba haèng naêm ñeå toân kính Ngaøi. Ñöùc 
Giaùo hoaøng Pioâ 11 tuyeân xöng Thaùnh caû Giuse laø Maãu 
göông ñôøi lao coâng. Vaø Ñöùc Thaùnh Cha Pioâ 12 ñaõ ñaët 
Thaùnh Giuse laøm chuû caùc gia ñình.  Rieâng vôùi Giaùo 
hoäi Vieät Nam, vaøo naêm 1678, Ñöùc Thaùnh Cha 
Inoâxenteâ 11 toân phong Thaùnh Giuse laøm Thaùnh Baûo 
trôï nöôùc Vieät Nam vaø caùc nöôùc laân caän.

TAM NHAÄT TÓNH TAÂM CUÛA GIAÙO XÖÙ (25-27/3) 
Giaûng Phoøng: Lm Ñaminh Nguyeãn Phi Long, C.Ss.R.

Phoù Giaùm Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi 

* Thöù Hai (25/3), thöù Ba (26/3) & thöù Tö (27/3)    
       6:30am: Thaùnh leã

       7:15pm-9pm: Giaûng thuyeát

Löu yù:
- Thaùnh leã sôùm hôn 30 phuùt so vôùi thöôøng leä.

- Nhöõng ai tham döï troïn veïn 3 ngaøy Tónh taâm seõ 
ñöôïc Ôn Toaøn Xaù theo caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng laø 
Xöng toäi, Röôùc leã, vaø Caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo 
hoaøng. (Coù theå xöng toäi trong 8 ngaøy tröôùc hoaëc trong 

voøng moät tuaàn keå töø sau caùi ngaøy laõnh ôn Toaøn Xaù)
ÑOÙN CAÙC EM TÓNH TAÂM LÔÙP THEÂM SÖÙC (24/3)

Lôùp Theâm söùc 2019 (135 em) vaø caùc thieän nguyeän 
vieân seõ ñi khoùa tónh taâm Ephata cuoái tuaàn naøy, ngaøy 
22 thaùng 03 ñeán ngaøy 24 thaùng 3 ôû Camp Copass 
(Denton, Texas).  Xin Giaùo xöù caàu nguyeän cho caùc em 
vaø caùc thieän nguyeän vieân.

Ngaøy Chuùa nhaät, ngaøy 24 thaùng 3, xin nhaéc phuï 
huynh ñeán hoïp vôùi Cha Linh höôùng Tónh taâm luùc 1 giôø 
chieàu taïi Camp Copass ôû nhaø Blessed Assurance.  Sau 
ñoù xin phuï huynh tham döï Thaùnh Leã Beá Maïc vaø ñöa 
caùc em veà.

Ñòa chæ cuûa Camp Copass:  8200 East McKinney 
Street,    Denton, TX 76208

Link: campcopass.com

Facility map:  https://campcopass.com/the-camp/
camp-map/

LEÃ TRUYEÀN TIN (25/3)
CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG CA ÑOAØN FIAT

Thöù Hai ngaøy 25/3 laø Ngaøy Leã Truyeàn Tin, boån 
maïng ca ñoaøn Fiat. Nhaân dòp naøy, Coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân 
Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân ôn laønh xuoáng cho 
ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca vieân ñöôïc nhieàu söùc khoûe 
xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn daâng lôøi ca tuïng, ngôïi 
khen vaø caûm taï Thieân Chuùa.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG LEGIO MARIAE

Nhaân ngaøy leã Truyeàn Tin (25/3), Boån maïng cuûa 
Legio Mariae, Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng taát caû hoäi vieân. 
Xin Thieân Chuùa qua lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Maria 
ban cho caùc hoäi vieân nhieàu ôn laønh hoàn xaùc ñeå quí oâng 
baø anh chò em tieáp tuïc phuïc vuï Giaùo hoäi vaø Giaùo xöù 

ngaøy moät toát ñeïp hôn.

TÓNH TAÂM ÑOAØN TNTT EMMANUEL (30/3)
EUCHARISTIC YOUTH LENTEN RETREAT DAY

Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå Emmanuel cuûa Giaùo 
xöù seõ coù moät ngaøy tónh taâm Muøa Chay cho caùc em 
ñoaøn sinh goàm caû thuyeát giaûng, giaûi toäi, sinh hoaït vaø 
aên tröa.

* Thôøi gian (Date & Time): thöù Baûy 30/3 töø 9 giôø 
saùng ñeán 3 giôø chieàu (Sat. Mar 30, from 9am-3pm).

* Ñòa ñieåm (Location): Nhaø thôø (Church)

Xin caùc ñoaøn sinh maëc ñoàng phuïc (Please wear full
uniform).
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HOÏP PHUÏ HUYNH (Chuùa nhaät 31/3) 
Parents Meeting (Sun. Mar 31)

* Töø 9am – 10:15am:  Hoïp Phuï Huynh / Parent 
Meeting for all students in GLVN/TNTT (Hoäi Tröôøng/
Auditorium TTAP).

* Töø 1:45pm – 3:00pm - Hoïp Phuï Huynh / Parent 
Meeting for all students in GLVN/TNTT (Phoøng 137/
Rm 137 ôû TTAP)

* Xin môøi quyù phuï huynh choïn moät giôø ñeán hoïp ñeå 
bieát theâm veà nhaø tröôøng vaø nhöõng quy ñònh cuûa ghi 
danh nieân khoùa 2019-2020.  All parents are invited to 
attend a parent meeting in TTAP to learn more about 
our school and registration for 2018-2019 school year.

             MUØA CHAY 2019 

CAÀU NGUYEÄN CHO ANH CHÒ EM DÖÏ TOØNG

Muøa Chay baét ñaàu moät thôøi kyø quan troïng trong 
cuoäc haønh trình tìm gaëp Chuùa cuûa anh chò em Döï toøng. 
Vôùi Nghi thöùc Tuyeån choïn ñöôïc cöû haønh taïi Nhaø thôø 
Chính Toøa vaøo thöù Baûy 9/3, anh chò em Döï toøng chaám 
döùt thôøi kyø Döï toøng (Period of Catechumenate) ñeå trôû 
thaønh ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn vaø baét ñaàu tieán vaøo Thôøi 
kyø Thanh taåy vaø Soi saùng (Period of Purification and 
Enlightenment) tröôùc khi ñöôïc röûa toäi vaøo Leã Voïng 
Phuïc Sinh (20/4).

Trong Thaùnh leã 10 giôø saùng vaøo ba Chuùa nhaät Tuaàn 
3, Tuaàn 4 vaø Tuaàn 5 Muøa Chay, nhöõng anh chò em ñaõ 
ñöôïc tuyeån choïn seõ tham döï Nghi thöùc Khaûo haïch. Xin 
moïi ngöôøi trong Giaùo xöù caàu nguyeän ñaëc bieät cho 
nhöõng anh chò em Tuyeån nhaân trong Muøa Chay Thaùnh 
2019 naøy. 

SINH HOAÏT NHOÙM BAÙC AÙI (24/3)
Vaøo ngaøy Chuùa nhaät 24/3 taïi Trung Taâm An Phong, 

phoøng soá 115, töø 2.00 pm ñeán 4.00 pm, coù chöông trình 
Giuùp Tìm Ngöôøi Tìm Vieäc; Chöông trình Tìm hieåu veà 
Phuùc Lôïi cho nhöõng ngöôøi coù Medicare – Medicaid - 
Food Stamp – Welfare - Low Income - Housing... do 
coâ Cindy Thu Hoaøng (Nhaân vieân Xaõ hoäi taïi Dallas 
trình baøy). Ngoaøi ra, coøn coù chöông trình giuùp Tìm hieåu 
veà caùc loaïi baûo hieàm do OÂng Baø Ñoàng Anh (Coá Vaán 
Taøi Chaùnh trình baøy). Nhöõng ai muoán tìm hieåu, xin ñeán 
tham döï.

KHOÙA THAÊNG TIEÁN HOÂN NHAÂN CAÊN BAÛN
Chöông Trình Thaêng Tieán Hoân Nhaân seõ toå chöùc 

Khoùa Caên Baûn daønh cho taát caû caùc caëp vôï choàng töø 6 
giôø chieàu ngaøy Thöù Saùu 26/4/2019 ñeán 6 giôø chieàu 
ngaøy Chuùa Nhaät 28/4/2019, taïi Nhaø Tónh Taâm Leâ Thò 
Thaønh, 20303 Kermier Rd, Waller (gaàn Houston), TX 
77484.

Moïi chi tieát xin lieân laïc: Anh Lyù 469-328-4708; 
email: truongluanfilm@yahoo.com

Haïn choùt ghi danh tham döï ngaøy 15/4/2019.

   LINH THAO NHEÏ NHAØNG MUØA CHAY

Chöông trình Thao Luyeän Nheï Nhaøng (TLNN) 
do Cha Joseph Tetlow, S.J., soaïn thaûo theo Chuù 
Daãn 18 cuûa saùch Linh Thao. Chöông trình naøy giuùp 
cho ngöôøi tín höõu nhaän ra ñöôïc söï hoaït ñoäng cuûa 
Thieân Chuùa trong hoï vaø trong ñôøi soáng haèng 
ngaøy. Chöông trình naøy ñöôïc goïi laø thao luyeän vì 
ngöôøi tham döï phaûi laøm vieäc, nghóa laø phaûi daønh 
thôøi giôø caàu nguyeän, suy nghó, quyeát ñònh laøm gì 
cho nieàm tin cuûa mình, vaø chia seû haønh trình ñöùc 
tin cuûa mình vôùi nhoùm.

Trong Muøa Chay, vieäc tham döï TLNN giuùp 
cho ngöôøi tham döï yù thöùc hôn veà toäi loãi cuûa con 
ngöôøi vaø ôn Cöùu Chuoäc trong Ñöùc Kitoâ, ñeå töø ñoù coù 
can ñaûm vaø söùc maïnh treân con ñöôøng hoaùn caûi 
trôû veà vôùi tình thöông cuûa Thieân Chuùa.

* Ñòa ñieåm: Phoøng 132 taïi Trung Taâm Thaùnh An 
Phong

* Thôøi gian: Saùu buoåi toái thöù Naêm (ngaøy 7/3; 14/3; 
21/3; 28/3; 4/4; 11/4) töø 8pm-9pm.

 * Lieân laïc: Anh Nguyeãn Trí (Tröôûng Nhoùm Linh Thao 
Nguoàn Soáng) ôû soá ñieän thoaïi (214) 406-3475

RAO HOÂN PHOÁI
Rao laàn 2
* Anh Nguyeãn Phöôùc Kevin (con oâng Nguyeãn Vaên

Nghò vaø baø Phaïm Thò Nhi) seõ keát hoân vôùi Chò Nguyeãn 
Thò Nguyeân Thaûo (con oâng Nguyeãn Vaên Nghóa vaø baø 
Buøi Thò Bich Vaân) vaøo ngaøy 20/6/2019 taïi Nhaø thôø 
Hoøa Khaùnh, Giaùo phaän Ñaø Naüng, Vieät Nam.

Anh Kevin vaø cha meï hieän cö nguï taïi thaønh phoá 
Rowlett, Texas. Chò Thaûo vaø cha meï hieän cö nguï taïi 
Hoøa Khaùnh, Thaønh phoá Ñaø Naüng, Vieät Nam.

Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù.
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LAØM GÌ TRONG MUØA CHAY THAÙNH 2019?

Muøa Chay goàm 40 ngaøy laø muøa thoáng hoái trong naêm 
Phuïng vuï cuûa Hoäi thaùnh. Muøa Chay baét ñaàu töø Thöù Tö Leã 
Tro (naêm 2019 laø ngaøy 6 thaùng 3) vaø chaám döùt tröôùc 
Thaùnh leã Tieäc Ly chieàu thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (naêm 2019 
laø ngaøy 18 thaùng 4). Muøa Chay coù 6 Chuùa nhaät. Chuùa 
nhaät thöù 6 goïi laø Chuùa nhaät Leã Laù hoaëc Chuùa nhaät 
Thöông Khoù vaø khôûi ñaàu Tuaàn Thaùnh.

Tam Nhaät Vöôït Qua (töùc Tam Nhaät Thaùnh  hay Tam 
Nhaät Phuïc Sinh) baét ñaàu vôùi Thaùnh Leã Tieäc Ly vaøo chieàu 
Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Tam Nhaät Vöôït Qua töôûng nieäm 
cuoäc thöông khoù cuõng nhö caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân 
thaäp giaù vaøo thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, vaø ñaït cao ñieåm trong 
ñeâm Voïng Phuïc Sinh roài keát thuùc vôùi Kinh Chieàu cuûa 
Chuùa nhaät Phuïc Sinh.

Theo truyeàn thoáng cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo, Muøa Chay 
laø thôøi gian aên naên toäi. Vì theá, Muøa Chay laø thôøi gian gia 
taêng vieäc caàu nguyeän, laõnh nhaän caùc bí tích, nhaát laø Bí 
tích Hoøa giaûi vaø Thaùnh Theå, thöïc thi baùc aùi; ñoàng thôøi 
cuõng phaûi tuaân giöõ giöõ luaät aên chay vaø kieâng thòt.

Sau ñaây laø moät soá ñieàu chuùng ta caàn ghi nhôù ñeå thöïc 
hieän trong Muøa Chay naøy:

* AÊn Chay & Kieâng Thòt: (a) Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng thòt vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro 
& caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay; (b) Nhöõng ngöôøi 
Coâng giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho ñeán khi heát 59 tuoåi thì 
phaûi giöõ chay vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro vaø thöù Saùu Tuaàn 
Thaùnh. 

    * Baùc AÙi: Ñeà nghò nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm, ñeå
daønh ra 1 Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay 
vaø ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi 
ngheøo, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Xin

ñeán Quaày Töôïng aûnh ôû cuoái Nhaø thôø ñeå laáy phong bì 
coù ghi rieâng cho muïc ñích naøy.

    * Caàu Nguyeän: Gia taêng vieäc caàu nguyeän moãi ngaøy cho
caù nhaân, gia ñình, giaùo xöù, Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø theá 
giôùi. Coù Ngaém Ñöùng vaøo moãi chieàu thöù Hai, thöù Ba, thöù 
Tö haèng tuaàn töø 6:30pm – 7pm; Caàu nguyeän Linh thao 
moãi toái thöù Naêm töø 8 ñeán 9 giôø toái. Ngoaøi ra coù caàu 
nguyeän Taizeù töôûng nieäm veà cuoäc Thöông Khoù cuûa Chuùa 
Gieâsu vaøo luùc 6 giôø 30 chieàu Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 14/4. 

    * Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù: Giaùo xöù coù toå chöùc cuoäc Ñi
Ñaøng Thaùnh Giaù trong Nhaø thôø moãi thöù Saùu Muøa Chay 
baét ñaàu luùc 6 giôø 30 chieàu vaø Thaùnh leã ngay sau ñoù luùc 7 
giôø toái. Rieâng Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ coù ñi Ñaøng Thaùnh 
Giaù ngoaøi trôøi baèng tieáng Anh vaøo 2 giôø chieàu Chuùa nhaät 
Leã Laù ngaøy 14/4.

* Trau Doài Ñôøi Soáng Ñaïo & Giaûm Bôùt Vieäc Giaûi Trí: 
Bôùt thôøi giôø giaûi trí, nhaát laø caùc thuù vui giaûi trí coù haïi nhö 
röôïu cheø, côø baïc; ñoàng thôøi ñaåy maïnh ñôøi soáng thieâng 
lieâng qua vieäc ñoïc Kinh thaùnh, caùc saùch thieâng lieâng vaø 
nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeán ñôøi soáng ñaïo. Coù theå ghi 
danh vaøo website FORMED.ORG vôùi nhöõng phim höõu 
ích maø Giaùo xöù ñaõ traû tieàn vôùi access code laø 4TT7C8. 

* Xöng Toäi: Trong Muøa Chay, ngoaøi 2 ngaøy Xöng Toäi 
chung cuûa caû Giaùo xöù luùc 7 giôø toái thöù Hai ngaøy 8/4 vaø 
thöù Naêm ngaøy 11/4, haèng tuaàn caùc cha seõ ngoài toøa giaûi toäi 
vaøo moãi saùng thöù Naêm töø 9 ñeán 10 giôø saùng; caùc buoåi 
chieàu töø thöù Tö ñeán thöù Saùu töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 giôø 
toái, vaø thöù Baûy töø 5 giôø 15 ñeán 6 giôø chieàu. Nhöõng ai ñau 
yeáu khoâng theå ñeán xöng toäi ñöôïc, coù theå lieân laïc vôùi Vaên 
phoøng ôû soá ñieän thoaïi (972) 414-7073 ñeå caùc cha coù theå 
ñeán thaêm vieáng vaø giaûi toäi.  

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/24/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1   OÂ/B Traàn Ba Saùu  469-441-4950
1610 Legend Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu  4  OÂ/B Nguyeãn Duõng  214-909-4616
1102 Arbor Gate Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu  11  Nguyeãn Chung & Loäc  469-732-8175
525 Mustang Ridge Dr., Garland, TX 75094

NHAÄN VEÙ XEM PHIM 
UNPLANNED: THE TRUE STORY OF ABBY JOHNSON
Tuaàn tröôùc, nhöõng ai ñaõ ghi danh xem phim 

“Unplanned: The True Story of Abby Johnson” xin vui 
loøng ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù trong nhöõng ngaøy giôø laøm 
vieäc ñeå laáy veù (moãi ngöôøi moät veù). Haïn choùt ñeå nhaän veù 
xem phim laø 12 giôø tröa Chuùa nhaät 24/3. Nhöõng veù khoâng 
ai ñeán nhaän seõ daønh cho ngöôøi khaùc hoaëc traû laïi. Neáu 
nhöõng ai ñaõ ghi danh nhöng seõ khoâng ñi, xin ñöøng laáy veù. 

* Thôøi gian: Thöù Saùu ngaøy 29/3 luùc 7 giôø toái. Xin coù 
maët luùc 6 giôø 30 toái ñeå xeáp choã.

* Ñòa ñieåm: AMC NorthPark 15 (8687 N Central Expy 
#3000 Dallas, TX 75225)
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THOÂNG TIN GHI DANH / REGISTRATION INFORMATION
NIEÂN KHOÙA 2019–2020 / ACADEMIC YEAR 2019-2020

I. Ngaøy Ghi Danh Chính Thöùc:  Chuùa nhaät ngaøy 07 
thaùng 04 vaø 14 thaùng 04 

Regular Registration Dates:   Sunday, April 07 and 
April 14

II. Online Pre-Registration: www.ttapkgd.org  Click 
“Pre-Registration”  (Available March 31st)

III. Ñòa ñieåm ghi danh vaø traû tieàn leä phí:  Trung 
Taâm An Phong (TTAP) 

Registration & payment location:  St. Alphonsus Center 

IV. Leä phí discount: Giaùo Lyù  $80      Vieät Ngöõ  $60 

                                             Thieáu Nhi Thaùnh Theå $30
           Discount Fee:  Faith Formation $80 Vietnamese 
Language $60   Eucharistic Youth Society $30

* Sau Chuùa nhaät, ngaøy 14 thaùng 04, leä phí seõ laø:  GL
$100   VN $80   TNTT $40

After Sun. April 14, the fee will be: Faith Formation 
$100; VNLanguage $80; Eucharistic Youth $40

V. Caùch Ghi Danh

1. Quyù phuï huynh coù theå ghi danh tröôùc online
(ttapkgd.org) hay taïi TTAP baét ñaàu ngaøy 07 thaùng 04.

2. Nhöõng hoïc sinh ñang hoïc trong chöông trình:  Neáu 
ghi danh taïi TTAP, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu 
xanh).  

3. Nhöõng gia ñình chöa bao giôø ghi danh cho con em: 
Xin quyù vò duøng “New Registration Form” (maøu vaøng).  
Ñôn naøy seõ coù saün taïi nôi baøn ghi danh.

Registration Process

1. You may pre-register online (ttapkgd.org) or on-site
at St Alphonsus Center, beginning April 07th.

2. Current students:  To register on-site at TTAP 
auditorium, please bring the registration form (green) 
with you.  This form will be sent home with the youngest 
student in your family.

3. The families first time registering, please use the 
“New Registration Form” (yellow).  This form will be 
available at the registration tables.

VI. Hoaøn Taát Ghi Danh / How to Complete
Registration

* Ñeå hoaøn taát vieäc ghi danh, xin quyù vò ñeán TTAP ñeå

traû leä phí.

   To complete registration, please make payment at the 
St Alphonus Center.

* Taát caû nhöõng hoà sô ghi danh TRÖÔÙC online hoaëc 
taïi TTTAP maø CHÖA TRAÛ LEÄ PHI ñöôïc coi nhö 
CHÖA hoaøn taát vaø seõ khoâng ñöôïc xeáp lôùp.

All Pre-Registration or registrations without payment 
are considered as an UNCOMPLETE registration

* Xin quí vò giöõ giaáy bieân nhaän khi hoaøn taát ghi danh.    
   Please keep/copy the complete of registration receipt

* Nieâm yeát danh saùch caùc em: Vaøo tuaàn ñaàu tieân cuûa  

thaùng 8 treân maïng (online) 

VII. Tuoåi Ghi Danh / Minimum Age Requirements
for Registration

Vieät Ngöõ: 6 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 8 
naêm 2013) 

Giaùo Lyù:   6 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 
8 naêm 2013)

Thieáu Nhi: 7 tuoåi  (sanh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy 31 thaùng 
8 naêm 2012)

VIII. Thôøi Gian Hoïc/Sinh Hoaït Khoái Giaùo Duïc /
KGD Schedule

7:00am  Thaùnh Leã / Mass

9:00am - 10:15am  Giaùo Lyù / Faith Formation (2nd – 
10th grade)

10:30am - 11:45am   Vieät Ngöõ  / Vietnamese Language 
(all grades) + GL (PostConfirmation)

Noon   Thaùnh Leã Thieáu Nhi / Youth Mass

1:45pm – 3:00pm           TNTT / Eucharistic Youth 
Society + VN (some grades are available) 

3:15pm - 4:30pm   Giaùo Lyù / Faith Formation (1st – 
10th grade)

5pm    Thaùnh Leã / MASS

IX. Nhöõng Ngaøy Quan Troïng / Important Dates
Sun, March 31:  Registration packet sent home / Laù 

thö vaø ñôn ghi danh ñöôïc gôûi veà nhaø

Sun, Apr 07 & 14:  Ghi Danh taïi TTAP / On-site 
Registration at TTAP

Sun, Apr 21:  Leã Phuïc Sinh – Vaên phoøng KGD ñoùng 
cöûa (Khoâng coù ghi danh) 
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Easter – School Education Office closed (No 
registration)

Sun, Apr 28, May 05, May 12, May 19:   Ghi danh treã 
/ Late Registration 

May 26, June, July, & Aug 06:  Nghæ Heø Vaên phoøng 
KGD seõ ñoùng cöûa  (Khoâng coù ghi danh)  / Summer Break 
School Education Office closed (No registration)

Sun,  Aug 11:  Nieâm yeát danh saùch treân website KGD 
/ Student Schedules posted online 

Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon):  Vaên phoøng 
KGD môû cöûa  - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã / School 
Education Office  open (Last Day of Late Registration )

Sun, Aug 25:  Khaûi giaûng nieân khoùa 2019-2020 // First 
Day of GLVN/TNTT 

Sun, Sep 01:  Leã Lao Ñoäng – Nghæ hoïc GLVN/TNTT

Labor Day Weekend - No GLVN/TNTT

Sun, Sep 08 (9am-10:15am  & 1:45pm – 3pm) :  Hoïp 
Phuï Huynh // All-School Parent Meeting

Sun, Sep 08:   Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå withdraw vaø 
nhaän “full refund” // Last day to withdraw & receive full 
refund 

Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am):  Chaøo Côø  // All-
School Assembly

*** Xin Löu YÙ / Note
1. Neáu taát caû anh em cuøng moät gia ñình ghi danh caû

ba chöông trình (GL + VN + TNTT), thì phuï huynh coù 
theå löïa choïn lôùp Giaùo lyù buoåi saùng hay chieàu.  Xin quyù vò 
ñeán trang maïng cuûa KGD (ttapkgd.org) ñeå laáy theâm chi 

tieát.

ALL children of the same family must be enrolled in 
ALL 3 PROGRAMS  (Faith Formation + Vietnamese 
Language + Eucharistic Youth Society) for parents to 
receive preference of GL morning or afternoon classes.  
Please see school website (ttapkgd.org) for more details.

2. Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu (RLLD) vaø Theâm söùc /
First Holy Communion & Confirmation Classes

Ñeå chuaån bò cho caùc em laõnh nhaän bí tích Thaùnh 
Theå vaø Theâm söùc, moãi chöông trình keùo daøi hai naêm.  
To prepare students to receive the sacraments of the 
Eucharist (First Holy Communion) and Confirmation, 
each sacramental preparation program’s length is two 
years.  

Lôùp 2: (ít nhaát 7 tuoåi / at least 7 yrs old):  Lôùp Döï Bò 
Röôùc Leã Laàn Ñaàu / Pre-Communion Class

Lôùp 3: Lôùp RLLÑ / First Holy Communion Class

Lôùp 9  (ít nhaát 14 tuoåi / at least 14 yrs old):  Lôùp Döï Bò 
Theâm Söùc / Pre-Confirmation Class 

Lôùp 10: Lôùp Theâm Söùc / Confirmation Class

X. Questions/Comments/Concerns -- Neáu coù ñieàu gì
thaéc maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi:

Giaùo Lyù (Sô Traàn Ngoïc Vaân, CMR-srjanine@yahoo. 
com); Vieät Ngöõ (Thaày Leâ Thanh, 469-867-6025 Text 
only); Thieáu Nhi Thaùnh Theå (Tröôûng Ñaëng AÙnh Tuyeát, 
469 – 682 – 9087).

     KGD Office Hours: Sundays only; 9am – 4pm; 
         Contact: 972 – 530 – 0270 (Closed in summer)

TAÏI SAO TOÂI PHAÛI XÖNG TOÄI VÔÙI MOÄT LINH MUÏC? GIAÛI THÍCH CUÛA ÑÖÙC BEÂNEÂÑÍCTOÂ THÖÙ 16

Ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2011, Ñöùc Thaùnh Cha 
Beâneâñíctoâ thöù 16 thaêm nhaø tuø Rebibbia cuûa Roâma. Moät 
tuø nhaân ñaõ ñöa ra caâu hoûi: “Taïi sao toâi phaûi xöng toäi vôùi 
moät linh muïc? Xöng toäi thaúng vôùi Chuùa khoâng toát hôn 
sao?”.

Döôùi ñaây laø caâu traû lôøi cuûa ngaøi, ñöôïc ghi laïi trong taäp 
chæ daãn vieäc cöû haønh 24 giôø cho Chuùa ñöôïc cöû haønh vaøo 
ngaøy 29 thaùng Ba, 2019 cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Taùi 
Truyeàn Giaûng Tin Möøng.

Ñöùc Beâneâñíctoâ thöù 16 noùi:

"Ñoù laø moät vaán ñeà lôùn. Coù hai lyù do cuï theå. Ñaàu 
tieân, taát nhieân, neáu toâi quyø goái xuoáng vaø vôùi tình yeâu 
ñích thöïc, khaån khoaûn xin Chuùa tha thöù cho toâi, thì Ngaøi 
seõ 

tha thöù cho toâi. Theo giaùo lyù thöôøng haèng cuûa Giaùo hoäi, 
nhöõng tín höõu naøo vôùi loøng saùm hoái thöïc söï, nghóa laø 
khoâng chæ ñôn thuaàn laø ñeå traùnh nhöõng ñau khoå vaø khoù 
khaên, nhöng vì tình yeâu meán nhöõng ñieàu thieän haûo vaø vì 
tình yeâu daønh cho Chuùa, caàu xin tha thöù, hoï chaéc chaén 
seõ nhaän ñöôïc söï thöù tha cuûa Chuùa. Do ñoù, neáu toâi thöïc 
söï thöøa nhaän raèng toâi ñaõ laøm sai, vaø trong taâm hoàn toâi coù 
loøng yeâu meán nhöõng ñieàu laønh thaùnh vaø yù chí muoán laøm 
ñieàu toát ñöôïc taùi sinh, thì Ngaøi ban cho toâi ôn bieát aên 
naên vì ñaõ khoâng haønh ñoäng theo tình yeâu naøy khi toâi ñöa 
ra lôøi caàu xin Chuùa tha thöù cho toâi.

Ngoaøi ra coøn coù moät lyù do thöù hai. Toäi loãi khoâng chæ 
laø vaán ñeà “caù vò” cuûa moät ngöôøi, khoâng chæ laø vaán ñeà caù 
nhaân giöõa Chuùa vôùi toâi maø thoâi. Toäi loãi luoân coù chieàu 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $17,685.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,045.00 
Tieàn In Saùch: $300.00 
5K Run for the Poor: $2,000.00 
Phan Thò Haûo: $10.00 
Nguyeãn Vaên Tuyeân: $200.00 
Buøi Höõu Toaøn: $300.00 
Döông Minh Chaâu: $40.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên $300.00 
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0031 Leâ Vaên Tôùi $200.00 
0070 Hoaøng Nhö Phöôùc $10.00 
0436 Traàn Vaên Tích $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $10.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $40.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu $2.00 
1995 Nguyeãn Thò Huyeän $5.00 
2164 Phuøng Quang Baûo $20.00 
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $5.00 
2524 Traàn Thò Tuù $20.00 
2824 Ñinh Quoác Duõng $100.00 
2879 Löông Thi Lan $100.00 
2886 Nguyeãn Ngoïc Huøng $5.00 
2925 Ñinh Quang Anh Tuøng $2.00 
2935 Döông P. Minh Hieáu $40.00 

Hoäi Quaùn $5,990.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0324 Leâ Quang Long $100.00 
0646 Khoång Trung Thaàn $100.00 
0663 Vuõ Thò Hôïp $2,200.00 
0693 David Nguyen $1,200.00 
0696 Lyù Phöôùc Hoàng $200.00 
0711 Nguyeãn Vaên Taân $200.00 
0712 Traàn Vaân Kim $100.00 
0713 Traàn Vaân Kim $100.00 
0972 Nguyeãn Minh Thu $200.00 
0973 Nguyeãn Minh Thu $200.00 
1017 Traàn Vaên An $2,200.00

Xin hieäu ñính Baùo Caùo Taøi Chaùnh cuûa Chuùa Nhaät ngaøy 
3/3/2019:  
  Baø Nguyeãn Thò Môi daâng taëng $500.00 cho Quyõ 
Ñieàu Haønh Giaùo Xöù chöù khoâng phaûi Soá Danh Boä 
2014 daâng taëng cho Quyõ Baõi Ñaäu Xe. Xin caùm ôn.

kích xaõ hoäi, chieàu ngang. Cuøng vôùi toäi rieâng cuûa mình, 
toâi cuõng ñaõ laøm hoûng söï hieäp thoâng cuûa Giaùo hoäi. Toâi 
ñaõ boâi baån nhaân loaïi, cho duø coù theå khoâng ai bieát ñeán. 
Vaø chieàu kích xaõ hoäi, chieàu ngang naøy cuûa toäi loãi ñoøi 
hoûi noù phaûi ñöôïc xaù giaûi caû treân bình dieän coäng ñoàng 
nhaân loaïi, coäng ñoàng cuûa Giaùo hoäi, moät caùch gaàn nhö 
laø theå lyù. Chieàu kích thöù hai cuûa toäi loãi, khoâng chæ 
choáng laïi Thieân Chuùa, maø coøn lieân quan ñeán coäng 
ñoàng, vì theá caàn ñeán Bí tích naøy. Bí tích Hoøa Giaûi laø 
moät aân suûng tuyeät vôøi, trong ñoù, baèng caùch xöng thuù 
toäi loãi mình, toâi coù theå giaûi thoaùt baûn thaân khoûi loãi laàm 
naøy vaø thöïc söï nhaän ñöôïc söï tha thöù, cuøng vôùi caûm 
thöùc ñöôïc taùi hoäi nhaäp ñaày ñuû vaøo coäng ñoàng cuûa Giaùo 
hoäi soáng ñoäng, laø Thaân theå cuûa Chuùa Kitoâ. Vaø, do ñoù, 
theo nghóa naøy, ôn xaù giaûi bôûi moät linh muïc laø caàn 
thieát. Bí tích naøy khoâng phaûi laø moät söï aùp ñaët nhaèm 
giôùi haïn loøng nhaân laønh cuûa Thieân Chuùa, nhöng traùi 
laïi, laø moät bieåu hieän soáng ñoäng loøng nhaân töø cuûa Ngaøi 
bôûi vì noù cuõng cho toâi thaáy moät caùch cuï theå, trong tình 
hieäp thoâng vôùi Giaùo hoäi, raèng toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï tha 
thöù vaø coù theå baét ñaàu laïi.

Do ñoù, toâi muoán noùi raèng chuùng ta neân ghi nhôù hai 
chieàu kích naøy: chieàu doïc, vôùi Chuùa vaø chieàu ngang, 
vôùi coäng ñoàng cuûa Giaùo hoäi vaø nhaân loaïi. Ôn xaù giaûi 
cuûa linh muïc laø caàn thieát ñeå giaûi thoaùt toâi thöïc söï khoûi 
söï raøng buoäc cuûa toäi loãi vaø taùi hoøa nhaäp toâi hoaøn toaøn 
vaøo Giaùo hoäi cuûa Ngöôøi, vaø cho toâi söï xaùc tín, gaàn nhö 
cuï theå raèng qua bí tích naøy Chuùa tha thöù cho toâi vaø tieáp 
nhaän toâi vaøo coäng ñoàng con caùi cuûa Ngaøi. Toâi nghó 
raèng chuùng ta phaûi hoïc caùch hieåu Bí tích Hoøa giaûi theo 
nghóa naøy: ñoù laø moät cô hoäi ñeå tìm thaáy, moät caùch gaàn 
nhö laø theå lyù, söï nhaân laønh cuûa Chuùa, vaø söï chaéc chaén 
ñöôïc thöù tha."

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.












