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 4 mùa chay - Ngày 31/3/2019

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
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: “Thiên Chúa đã nhờ Ðức Kitô giao hoà chúng ta với Ngài.“ 2 Cr 5, 18

T

rong truyện ngắn
có tựa đề “Thủ
Đô Của Thế
Giới”, văn hào người
Mỹ Ernest Hemingway
(1899-1961) từng đoạt
giải Nobel Văn chương
đã kể về một nam thiếu
niên tên là Paco bất hòa
với người cha giàu có và
vì thế đã quyết định bỏ
nhà ra đi. Người cha âu
lo cuống cuồng đi tìm
kiếm nhưng không thể
nào tìm ra người con.
Cuối cùng, sau 5 tháng
ra công kiếm tìm, không
còn cách nào hơn, người cha cho đăng quảng cáo trên
một tờ nhật báo lớn của Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.
Mẩu quảng cáo đọc như sau: “Paco yêu dấu, hãy gặp
Cha tại Khách sạn Montana vào trưa thứ Tư. Mọi sự
đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con.” Thế là
vào trưa thứ Ba, tại Văn phòng Khách sạn Montana,
có hơn 800 chàng trai tên là Paco xuất hiện, tìm kiếm
tình yêu và sự tha thứ của người cha!
Câu chuyện ngắn trên đây nói lên sự khao khát của
con người khi xa rời tình yêu của người cha thì lúc nào
cũng muốn có cơ hội trở về tìm sự yêu thương và tha
thứ. Câu chuyện này cũng là một minh họa cho bài dụ
ngôn Chúa Giêsu đề cập đến trong Chúa nhật 4 Mùa
Chay năm C hôm nay (Lc 15:1-3, 11-32). Dụ ngôn này
thường được quen gọi là Dụ ngôn “Người Con Hoang
Đàng” nhưng có lẽ tên gọi chính xác nhất chính là Dụ
ngôn về “Người Cha Nhân Hậu”.
Đúng thế, dụ ngôn nói về một người cha hết sức
yêu thương và tha thứ không chỉ đối với người con trai
thứ sau một thời gian đi hoang trở về nhà mà còn đối
với người anh trai cả mặc dù ở nhà với cha nhưng lại
có tính ganh tị, ích kỷ, và không có tâm hồn bao dung
của người cha mình. Dĩ nhiên, có lẽ có người nói rằng
cách dạy con như thế không thực tế chút nào! Rồi cũng
có thể có người bàn luận rằng dễ dãi như ông bố trong
dụ ngôn thì không biết lúc nào thì đứa con trai thứ lại

tưởng của con người.

đi hoang lần nữa (!) Tuy
nhiên, chúng ta phải hiểu
dụ ngôn của Chúa Giêsu
trước hết không phải là
một bài học về cách dạy
con mặc dầu chúng ta
vẫn có thể rút ra một bài
học nào đó trong khía
cạnh này. Như vậy, chủ
đích của bài dụ ngôn là
hướng chúng ta đến chỗ
nhận ra tình yêu thương
vô bờ và lòng thứ tha vô
hạn của Thiên Chúa là
Cha trên trời đối với mỗi
một người trong chúng
ta và điều này vượt xa trí

Qua bài dụ ngôn, chúng ta có thể nhận diện ra chúng ta
có khi là người con thứ đi hoang khi chúng ta lạm dụng tự
do Thiên Chúa ban cho để đánh mất phẩm giá con cái của
Ngài qua việc phạm tội và chối bỏ sự hiện diện của Ngài
trong cuộc đời. Và rồi chúng ta cũng có thể nhận diện
mình chính là người con trai cả ở trong nhà với cha nhưng
với tâm hồn ganh tị, ích kỷ và bất an, khi chúng ta sống
với tinh thần một người đầy tớ, chứ không phải của người
con, khi chỉ thi hành những gì đòi buộc đối với một người
Kitô hữu với mong mỏi sao cho được một chỗ trên thiên
đàng là đủ rồi, không đoái hoài gì đến nỗi lo âu của Thiên
Chúa là Cha muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ,
không trừ một ai.
Chúa nhật 4 Mùa Chay theo truyền thống cũng thường
được gọi là “Chúa Nhật Vui Mừng” được Giáo hội đưa vào
nửa đường cuộc hành trình Mùa Chay 40 ngày nhằm cổ
võ chúng ta hãy luôn vui mừng vì nhớ lại rằng Thiên Chúa
luôn giàu lòng từ ái và Ngài không mong muốn gì hơn
là chúng ta hãy biết sám hối quay trở về để nhận ra Ngài
chính là Người Cha Nhân Hậu trong cuộc đời của chúng
ta. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không mau mắn
quay trở về để nhận ơn thứ tha của Thiên Chúa hầu có thể
tha thứ cho nhau trong tâm tình của con cái một Cha trên
trời?
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 31/3 trong Tuaàn 4 Muøa Chay naêm C.
- Thöù Hai 1/4. Leã Thaùnh Phanxicoâ Paola, AÅn tu.
- Thöù Ba 2/4 trong Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Thöù Tö 3/4 trong Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 4/4 trong Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 5/4 trong Tuaàn 4 Muøa Chay. Kieâng
Thòt. Leã Thaùnh Vinhsôn Fereâ, Linh muïc. Boån
maïng Giaùo khu 7.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 6/4 trong Tuaàn 4 Muøa Chay.
- Chuùa Nhaät 7/4 trong Tuaàn 5 Muøa Chay naêm C.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG
THAÙNG 4/2019
THE POPE’S PRAYER INTENTION IN APRIL 2019
* Caàu Cho Caùc Baùc Só Vaø Nhöõng Coäng Taùc Vieân
Trong Nhöõng Vuøng Chieán Tranh. Caàu cho caùc caùc
baùc só vaø nhöõng coäng taùc vieân hoaït ñoäng nhaân ñaïo ôû
caùc vuøng chieán tranh ñang lieàu mình ñeå cöùu sinh maïng
ngöôøi khaùc.
* For Doctors and their Collaborators in
War Zones. For doctors and their humanitarian
collaborators in war zones, who risk their lives to save
the lives of others.

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 Dallas vaøo thöù Baûy 9/3 vöøa qua, 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). Trong caùc Thaùnh leã 10 giôø saùng
cuûa caùc Chuùa nhaät thöù 3 (17/3), thöù 4 (24/3) vaø thöù 5
Muøa Chay (31/3), nhöõng anh chò em naøy seõ cöû haønh
Nghi thöùc Khaûo haïch laàn 1, 2 vaø 3.
Xin moïi ngöôøi trong Giaùo xöù caàu nguyeän ñaëc bieät
cho nhöõng anh chò em Tuyeån nhaân trong Muøa Chay
Thaùnh 2019 naøy.

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.

PHUÏ HUYNH LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG (3/4)
Hoäi hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng töø
7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 3 thaùng 4 taïi Trung
taâm Thaùnh An Phong ôû phoøng 115. Kính môøi anh em
Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû.
CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG
(5/4)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 5/4/2019 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.

Ngaøy 31-3-2019 V

NHAÄN LUÙP & CAØ VAÏT (31/3)
Xin phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu 2019
ñeán Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 31
thaùng 03 töø 9 giôø saùng ñeán 4giôø chieàu ñeå nhaän luùp hay
caø vaït. Chæ coù phuï huynh hay ngöôøi lôùn coù theå ñeán nhaän.
Neáu Phuï huynh khoâng ñeán nhaän, caùc em seõ nhaän vaøo
saùng thöû Baûy ngaøy 6 thaùng 4 khi caùc em ñeán döï Tónh
taâm vaø Xöng toäi laàn 2.
Parents of First Holy Communion students 2019 are
asked to come to the Parish Education Office on Sunday,
March 31 (9am – 4pm) to pick up their child’s veil or
tie. Only parents and/or adults may pick up this item.
If parents do not pick up their child’s veil or tie, then
it will be given to the child on Saturday morning April
6th when they come to the Church for Retreat and 2nd
Confession.

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

http://www.dmhcg.org
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CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG GIAÙO KHU 7 (5/4)
Thöù Saùu ngaøy 5 thaùng 4 laø Leã kính Thaùnh Vinhsôn
Fereâ, Boån maïng Giaùo khu 7. Nhaân dòp naøy, Coäng ñoaøn
Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp caàu xin
Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Thaùnh Boån Maïng ban cho
moãi gia ñình trong caùc giaùo khu ñöôïc muoân ôn laønh
cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát
ñeïp hôn.

Ngaøy 31-3-2019 V

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.

RAO HOÂN PHOÁI
TÓNH TAÂM LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU & XÖNG
TOÄI LAÀN 2 (6/4)

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.
5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO
SÖÏ KIEÄN: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì
Ngöôøi Ngheøo (sau böõa aên tröa seõ coù
caùc troø chôi cho treû em vaø theå thao
cho ngöôøi lôùn)
THÔØI GIAN: Ngaøy 04 Thaùng 5,
2019 töø 9am tôùi 1pm
ÑÒA ÑIEÅM: Breckenridge Park (Seõ coù xe ñöa ñoùn nhöõng
ngöôøi lôùn tuoåi)
NGÖÔØI THAM DÖÏ: Daønh cho moïi löùa tuoåi
LYÙ DO: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng thôøi naâng
cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. Moïi söï ñoùng goùp seõ
göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam.
QUAØ TAËNG: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi Thöôûng +
Böõa aên tröa
GHI DANH: Ngaøy 17, 21 vaø 28 thaùng 4, 2019 sau giôø leã
hay online: www.dmhcg5krun.org
5K RUN/WALK FOR THE POOR
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports
will follow after Lunch)
WHEN: Saturday, May 4, 2019 @ 9AM - 1PM
WHERE: Breckenridge Park, Richardson – Entrance C
WHO: Everyone of all ages!
WHY: To help make a difference for those living in
poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam.
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Lunch - Trophies Top 3
in Age Group
REGISTRATION: April 17th, 21st, and 28th - After
masses or ONLINE: www.dmhcg5krun.org

Xin nhaéc quùi phuï huynh ñöa caùc em ñeán Nhaø thôø ñeå
caùc em xöng toäi laàn thöù hai vaø chuïp hinh ngaøy 6 thaùng 4
naêm 2019 töø 9 giôø 30 saùng ñeán 3 giôø chieàu taïi Nhaø thôø
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Töø 9 giôø 30 saùng ñeán 10 giôø 30 saùng, xin cho caùc em
gaùi maëc aùo ñaàm vaø ñoäi luùp vaø cho caùc em trai maëc quaàn
taây aùo traéng vaø thaét caø vaït ñeå chuïp hình. Sau ñoù, xin caùc
phuï huynh giuùp caùc em thay vaøo moät boä quaàn aùo khaùc
ñeå caùc em xöng toäi laàn thöù hai.
This is a friendly reminder that the Second
Reconciliation Retreat is coming up on Saturday, April
06, 2019 (9:30am – 3:00pm) in Mother of Perpetual Help
Church. From 9:30am to 10:30am, please have your child
dressed in their Holy Communion clothes for the photos.
After the photo taking, please help your child to change
into another set of clothes for Second Reconciliation.

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

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

Ngaøy 31/3/2019 Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 3 Baø Dung Nguyeãn 972-505-1513
2221 Jasmine Lane, Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4 OÂ/B Ñinh Vaên Lòch
469-826-1507
2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 8 Mai Hoàng Thaùi
817-734-3033
2306 Hallow Way, Garland, TX 75041
Giaùo Khu 9 Baø Vuõ Thò Laïc
972-758-7492
4400 Jenning Drive, Plano, TX 75093

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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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 and payment location: St. Alphonsus
Center
IV. Leä phí discount: Giaùo Lyù $80
Thieáu Nhi Thaùnh Theå $30

Vieät Ngöõ $60

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 Sunday 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.

* 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

VI. Hoaøn Taát Ghi Danh / How to Complete
Registration

Sun, Apr 21: Leã Phuïc Sinh – Vaên phoøng KGD ñoùng cöûa
(Khoâng coù ghi danh)

* Ñeå hoaøn taát vieäc ghi danh, xin quyù vò ñeán TTAP ñeå traû
leä phí.

Easter – School Education Office closed (No
registration)

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

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

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

http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät IV Muøa Chay - Naêm C

v Trang 7 v

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 // AllSchool 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

Ngaøy 31-3-2019 V

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 TraànNgoïc 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)

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 24/3/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
$14,320.00
Tieàn Quaûng Caùo:
$5.210.00
Tieàn Leã Cöôùi:
$500.00
Phan Thò Haûo:
$10.00
Vuõ Thò Thu Thuûy:
$500.00
Nguyeãn Hoaøng Haûi:
$200.00
		
Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB Teân
Soá Tieàn
0233 Nguyeãn Quang Minh
$100.00
0661 Traàn Quyù Ñoân
$20.00
0747 Nguyeãn Ñaêng Duõng
$5.00
0787 Leâ Phöôùc Nhaõ
$20.00
0945 Vuõ Thaùi Quyeàn
$10.00
1682 Nguyeãn Phi Laâm
$10.00
2192 Baûo Thaïch
$50.00
2372 Phaïm Duy Cöôøng
$10.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao
$10.00
2854 Hoaøng M. Quyønh Hoa
$10.00

2879
2886
2898
2947

Löông Thò Lan
$20.00
Nguyeãn Ngoïc Huøng
$5.00
Nguyeãn Taán Döôïc
$5.00
Trieäu Thò Minh Hueä
$20.00
Hoäi Quaùn
$7,428.50
			
Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0692 Nguyeãn Luaân
$2,700.00
0693 Nguyeãn Duõng
$1,600.00
0706 Traàn Quoác Quang
$100.00
0713 Traàn Kim Vaân
$2,800.00
0714 Traàn Kim Vaân
$100.00
0715 Traàn Kim Vaân
$100.00
0953 Nicole Nguyeãn
$100.00
0955 Nicole Nguyeãn
$100.00
0956 Nicole Nguyeãn
$100.00
0957 Nicole Nguyeãn
$100.00
0959 Vaên Thò Tuyeát Nga
$100.00

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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“I will go home to my father”

Scripture: Luke 15:1-3,11-32
Meditation: What’s worst than being separated from your home,

loved ones, and friends? The pain of separation can only be surpassed by
the joy of the homecoming and reunion. When God commanded his people
to celebrate the Passover annually, he wanted them to never forget what
he did for them when he freed them from oppression and slavery in the land
of Egypt and brought them back to their promised homeland which he gave
as a sign of his immense love and favor. At the end of their wandering in the
wilderness for 40 years, Joshua, the successor to Moses, led the people in
celebrating the Passover meal after they had safely passed over the River
Jordan to their promised homeland (Joshua 5:9-12).

father had given him love which he had not returned. He had yet to learn
about the depth of his father’s love for him.
His deep humiliation at finding himself obliged to feed on the husks of
pigs and his reflection on all he had lost, led to his repentance and decision
to declare himself guilty before his father. While he hoped for reconciliation
with his father, he could not have imagined a full restoration of relationship.
The father did not need to speak words of forgiveness to his son; his actions
spoke more loudly and clearly! The beautiful robe, the ring, and the festive
banquet symbolize the new life - pure, worthy, and joyful - of every person
who returns to God.

Our true homeland with God
This crossing over from a land of slavery and oppression to a land of
promise and freedom is a sign that
foreshadows the true freedom and
homecoming which the Lord Jesus has
won for us in his kingdom. Through his
victory on the cross the Lord Jesus has
delivered us from the dominion of sin
and darkness and transferred us to his
kingdom of light, truth, and forgiveness
(Colossians 1:13-14). God offers this
freedom to all who believe in his Son, the
Lord Jesus Christ. God does not desire
the death of anyone (Ezekiel 18:23). That
is why he sent us his only-begotten
Son to set us free from slavery to sin,
Satan, and death and to restore us to
everlasting peace, joy, and abundant life
with our Father in heaven.
The merciful Father who welcome home his lost son
Jesus illustrates this passover from slavery to sin and condemnation
to freedom and new life in Christ with the longest parable recorded in the
Gospels (Luke 15:11-32). What is the main point of Jesus’ story about two
ungrateful sons and their extravagant loving father? Is it the contrast
between a grudging obedient son and a rebellious son who had wished his
father was dead? Or the warm reception given to a spendthrift son and the
cold reception given by the eldest son?
Jesus does contrast the eldest son’s cold and aloof reception for his
errant brother with the father’s warm embrace and lavish homecoming
party for his repentant son. While the errant son had wasted his father’s
money, his father, nonetheless, maintained unbroken love for his son. The
son, while he was away, learned a lot about himself. And he realized that his

Forgiven and restored to new life
The prodigal could not return to the garden of innocence, but he was
welcomed and reinstated as a son who
had been missed much and greatly
loved by his father. The errant son’s
dramatic change from grief and guilt
to forgiveness and restoration express
in picture-language the resurrection
from the dead which Jesus makes
possible to everyone who believes in
him, a rebirth to new life from death.
The parable also contrasts mercy
and its opposite - unforgiveness. The
father who had been wronged, was
forgiving. But the eldest son, who had
not been wronged, was unforgiving. His
unforgiveness turns into spiteful pride
and contempt for his brother. And his
resentment leads to his isolation and estrangement from the community of
forgiven sinners.
God’s mercy and kindness knows no bounds
In this parable Jesus gives a vivid picture of God and what God is like. God
is truly kinder than any of us. He does not lose hope or give up when we stray
from him. He is always on the lookout for those who have a change of heart
and want to return. He rejoices in finding the lost and in welcoming them
home. Do you know the joy of repentance and the restoration of relationship
as a son or daughter of your heavenly Father?
“Lord Jesus, may I never doubt your love nor take for granted the mercy
you have shown to me. Fill me with your transforming love that I may be
merciful as you are merciful.”
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