
      
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.

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

CHÚA NHẬT 6 PHụC siNH Năm C - Ngày 26/5/2019

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

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: A. 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

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
Justin Nguyễn: 469-579-9271 (Text Message Only)

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

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
A. Đào Ngọc Anh.... 214-548-3294 

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. Lê Đình Vinh ... 469-995-5661

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



phản bội Người sau này. Mặc 
dầu sắp phải chịu đau khổ và 
bước trên con đường thập giá 
đến núi Canvê để chịu đóng 
đinh, Chúa Giêsu vẫn không 
nao núng vì biết rằng Chúa 
Cha vẫn ở với Người và vì thế 
Người cũng muốn ban bình 
an đó cho các môn đệ yêu 
dấu. Chúa Giêsu không hứa 
làm cho các môn đệ thoát 
khỏi những gian nan và đau 
khổ, nhưng là một sự cam kết 
đưa các ngài vượt qua những 
khổ ải một cách an bình để 
có được sự sống đời đời. Bình 

an của Chúa Giêsu trao ban là sự tin tưởng và cảm nghiệm 
về việc một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta trong mọi 
hoàn cảnh của cuộc sống. Bình an này chỉ có thể có được nếu 
chúng ta biết mở rộng tâm hồn và để cho sự hiện diện chữa 
lành của Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta. Sức mạnh của 
Chúa chính là quyền năng làm giảm đi những căng thẳng và 
khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. 

Như thế quà tặng bình an của Chúa Giêsu cho các tông đồ 
và cho chúng ta không phải là sự tĩnh lặng đến từ bên ngoài 
nhưng là một sự bình an nội tâm có được do sự hiệp thông với 
Thiên Chúa. Bởi vì nếu bình an đặt trên các yếu tố bên ngoài 
thì chắc chắn rằng không ai có thể có bình an được cả: Nào là 
lo lắng về chiến tranh, tai nạn, đói nghèo, công ăn việc làm, 
tiền bạc, sức khoẻ, con cái, mâu thuẫn, bị vu oan, và vô số 
điều khác. Nói một cách khác, bình an của Chúa Giêsu trao 
ban đòi hỏi trước hết chúng ta phải cố gắng vâng phục ý muốn 
của Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã vâng phục ý muốn Chúa 
Cha khi hy sinh cuộc sống của mình để đem lại ơn giải thoát 
tội lỗi và sự chết cho nhân loại. Vì thế, để có được sự bình an 
này, chúng ta phải dẹp bỏ mọi ích kỷ, tham lam, ganh tị, thù 
ghét trong cuộc sống của chúng ta và thay vào đó là sự tha thứ 
và chia sẻ với tha nhân những ơn lành Thiên Chúa ban cho. 
Một tâm hồn bình an là một tâm hồn biết yêu mến Thiên Chúa 
được bày tỏ qua việc yêu thương tha nhân.

Không ai có thể đem lại cho chúng ta bình an thật sự ngoài 
chính Thiên Chúa và bình an thật sự chỉ có thể sinh hoa kết trái 
nếu chúng ta biết loại trừ những đam mê tội lỗi và đón nhận 
Thiên Chúa trong cuộc đời mình và chấp nhận tha nhân bằng 
cuộc sống yêu thương.

Câu ghi lòng trong tuần: “Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.“ 
Ga 14, 25

Trong cuốn sách “Go 
Down to the Potter’s 
House” của Donagh 

O’Shea, ông có viết một câu 
chuyện về một ông vua có hai 
hoạ sĩ trong triều là hai đối thủ 
gay gắt. Một ngày nọ, nhà vua 
nói: “Trẫm quyết định một lần 
này cho xong để biết ai trong 
hai khanh là hoạ sĩ giỏi nhất. 
Hai khanh phải vẽ cùng một đề 
tài và như vậy, trẫm sẽ ở giữa 
để phán xét. Và đề tài là bình 
an”. Hai người hoạ sĩ đồng ý, 
và một tuần sau trở lại với các 
bức tranh của họ. 

Hoạ sĩ thứ nhất giới thiệu bức tranh của mình. Nó cho 
thấy một phong cảnh thơ mộng với những ngọn đồi đều 
đặn kề bên nhau và một mặt hồ không gợn sóng. Toàn bộ 
phong cảnh nói lên sự hài lòng, bình an, tĩnh lặng. Tuy 
nhiên, khi nhà vua nhìn vào bức tranh, ngài không thể giữ 
cho mình khỏi ngáp. Rồi quay lại hoạ sĩ, ngài nói; “Bức 
tranh của khanh đẹp, nhưng nó làm ta buồn ngủ”.

Kế đó, hoạ sĩ thứ hai đã trình bày công trình của mình. Nó 
cho thấy một thác nước chảy ầm ầm. Lối vẽ hiện thực làm 
cho người ta như nghe thấy tiếng gầm của nước khi va vào 
các tảng đá ở bên dưới hàng trăm thước.

“Nhưng đây không phải là một cảnh bình an như trẫm 
đã ra lệnh”, nhà vua tức giận nói. Hoạ sĩ không đáp lại 
nhưng xin nhà vua tiếp tục xem. Rồi nhà vua nhận ra một 
chi tiết mà trước đó ngài không để ý: ở giữa các tảng đá 
bên dưới thác nước, có một bụi cây mọc lên với một tổ 
chim trên cành. Khi nhìn kỹ, nhà vua thấy có một con chim 
trong tổ: một con se sẻ đang ấp trứng, đôi mắt lim dim. 
Nó đang chờ các con nó được sinh ra, một hình ảnh bình 
an hoàn hảo.

Nhà vua rất thích thú khi nhìn vào điều đó. Quay lại người 
hoạ sĩ thứ hai, ngài nói: “Trẫm rất thích bức tranh khanh 
đã chuyển tải một điều rất quan trọng về bình an, đó là có 
thể sống trong bình an cả khi ở giữa cảnh ồn ào hỗn loạn 
của đời sống”.

Câu chuyện trên đây có thể được xem như là một minh 
họa về bối cảnh của bài Phúc âm Chúa nhật VI Phục Sinh 
năm C hôm nay (Ga 14:23-29) khi Chúa Giêsu trong Bữa 
Tiệc Ly đã trấn an các môn đệ trước khi Người bước vào 
cuộc khổ nạn. Chúa biết các môn đệ sẽ sợ hãi, trốn chạy và 

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



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

V Chuùa Nhaät VI Phuïc Sinh Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 26-05-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 26/5. Chuùa nhaät VI Phuïc sinh naêm C.
- Thöù Hai 27/5. Leã Thaùnh Augustinoâ Canterbury, 

                        Giaùm muïc.
- Thöù Ba 28/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Tö 29/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Naêm 30/5  trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Saùu 31/5. Leã Ñöùc Meï Thaêm Vieáng. Leã Kính.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 1/6. Leã Thaùnh Justinoâ, Töû ñaïo.     

                                          Leã Nhôù.
- Chuùa nhaät 2/6. Leã Chuùa Thaêng Thieân naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Chieán dòch Truyeàn Thoâng Coâng Giaùo 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

Ngày 26/05/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   Baø Vuõ Thanh Minh 469- 732-7530
 2102 Aspen Ln.,  Garland,  TX 75044                                         

Giaùo Khu 3   Luïa Phaïm                   214-683-3652
3217 Rigde Oak Dr, Garland,  TX 75044 

Giaùo Khu  11 A/C Traàn Ngoïc Höôûng & Leä 214-714-2998
1016 Lowndes Lane,  Wylie, TX, 75098 

THAÙNG ÑÖÙC MEÏ (THAÙNG HOA)

Thaùng Ñöùc Meï (coøn goïi laø Thaùng Hoa) ñeå chæ 
vieäc suøng kính Ñöùc Maria ñöôïc toå chöùc ôû caùc Giaùo 
hoäi Coâng giaùo trong thaùng 5 moãi naêm. Maria ñöôïc 
coi laø "Nöõ hoaøng cuûa thaùng".

Thaùnh Giaùo hoaøng Phaoloâ VI, trong Thoâng ñieäp 
“Thaùng Naêm” vieát: "Thaùng Naêm laø Thaùng maø loøng 
ñaïo ñöùc cuûa giaùo daân kính daâng caùch rieâng cho Ñöùc 
Meï. Ñoù laø dòp ñeå baøy toû nieàm tin vaø loøng kính meán maø 
ngöôøi Coâng giaùo khaép nôi treân theá giôùi coù ñoái vôùi Ñöùc 
Meï Nöõ Vöông Thieân ñaøng. Trong thaùng naøy, caùc Kitoâ 
höõu, caû ôû trong thaùnh ñöôøng cuõng nhö nôi tö gia, daâng 
leân Meï töø taám loøng cuûa hoï nhöõng lôøi caàu nguyeän, toân 
kính soát saéng vaø meán yeâu caùch ñaëc bieät. Trong thaùng 
naøy, nhöõng ôn phuùc cuûa Thieân Chuùa nhaân töø cuõng ñoå 
traøn treân chuùng ta töø ngai toøa raát doài daøo cuûa Ñöùc 
Meï.” 

ÑOÅI GIÔØ THAÙNH LEÃ TRÖA CHUÙA NHAÄT 26/5
Change of 12pm Sunday Mass Schedule on May 26

Do Thaùnh leã Theâm Söùc luùc 10 giôø saùng Chuùa 
nhaät ngaøy 26 thaùng 5 ñöôïc chuû söï bôûi Ñöùc Cha 
Edward Burns cho 134 em hoïc sinh cuûa Giaùo xöù caàn 
coù nhieàu thôøi gian neân Thaùnh leã 12 giôø tröa theo leä 
thöôøng seõ dôøi sang 1 giôø chieàu. Xin moïi ngöôøi thoâng 
caûm vaø thoâng baùo cho nhau ñeå tham döï Thaùnh leã 
cho ñuùng giôø. Ngoaøi ra, nhöõng ai thöôøng ñi Thaùnh leã 
10 giôø saùng, neáu coù theå ñöôïc, xin ñi Leã vaøo nhöõng 
giôø khaùc ñeå Nhaø thôø vaø Baõi ñaäu xe coù choã cho caùc 
em Theâm söùc vaø thaân nhaân. Cha Chính xöù chaân 
thaønh caûm ôn.

Since there are many students who will receive the 
Sacrament of Confirmation this year (134 students) 
at 10am Mass on Sunday May 26 which will be 
presided by Bishop Edward Burns, the regular 12pm 
Mass will be changed to 1pm. Please make this 
change of the 12pm Mass schedule known to your 
relatives and friends. Also, if possible, those who 
often attend 10am Mass are encouraged to go to 
other Sunday Masses so that there will be enough 
space in the church and parking lot for Confirmation 
candidates and their relatives. Thank you for your 
understanding.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA  
NGAØY LEÃ CHIEÁN SÓ TRAÄN VONG (27/5)
Parish Office Observing Memorial Day (May 27)

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa vaøo ngaøy Leã 
Chieán Só Traän Vong hoâm thöù Hai 27/5 vaø seõ môû cöûa 
trôû laïi hoâm thöù Ba 28/5. Tuy nhieân, Giaùo xöù vaãn coù 
Thaùnh leã 7 giôø saùng & 7 giôø toái nhö thöôøng leä.

The parish office will be closed in observance of the 
Memorial Day on Monday May 27th and will reopen on 
Tuesday May 28th. Masses will be celebrated as usual 
at 7 am & 7 pm at the Church.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 6-2019
Vaøo thaùng 6 naøy, Giaùo xöù coù chöông trình Röûa toäi haèng 

thaùng cho caùc em nhoû vaøo luùc 4 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 8 
thaùng 6 taïi Nhaø thôø. Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän, cha meï em 
beù phaûi tham döï cuøng vôùi ngöôøi ñôõ ñaàu Khoùa Höôùng Daãn 
Röûa Toäi luùc 7 giôø toái vaøo thöù Baûy Ñaàu thaùng Saùu töùc ngaøy 1 
thaùng 6 taïi Phoøng 115 cuûa Trung taâm Thaùnh Anphong. Neáu 
cha meï naøo muoán con em ñöôïc röûa toäi phaûi laøm ñôn vaø noäp 
laïi cho Vaên phoøng Giaùo xöù ít nhaát laø 10 ngaøy tröôùc ngaøy röûa 
toäi.

Xin löu yù, ngöôøi ñôõ ñaàu (godparent) khoâng ñöôïc laø cha 
meï vaø phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo soáng ñaïo vaø ñaõ nhaän Bí tích 
Theâm Söùc. Ngöôøi ñôõ ñaàu khoâng nhaát thieát phaûi coù cuøng teân 
thaùnh vaø cuøng phaùi tính vôùi em beù ñöôïc röûa toäi.
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CHUÙC MÖØNG LÔÙP THEÂM SÖÙC 2019

     Giaùo xöù haân hoan chuùc möøng 134 emseõ laõnh nhaän Bí tích Theâm Söùc do Ñöùc Cha Edward Burns 
cuûa Giaùo phaän Dallas chuû teá trong Thaùnh leã 10 giôø saùng Chuùa nhaät ngaøy 26/5/2019. Xin Chuùa Thaùnh 
Thaàn höôùng daãn, soi saùng ñeå caùc em luoân soáng vöõng vaøng trong ñöùc tin.

Nguyeân Thomas     

Baïch Minh Luaân     

Buøi Kenneth     

Ñaøo Amanda     

Ñoã Leâ Hoaøng     

DöôngTöôøng Vaân  Victoria     

HoaøngTieân  Katelyn      

Laâm Vy-Victoria     

Leâ Hoaøng Christian     

Leâ Karen     

Leâ Tuaán Corey     

Ngoâ Tuaán Baûo Matthew     

Nguyeãn Brian    

Nguyeãn Coâng Danh     

Nguyeãn Töôøng Vi  Emma   

Nguyeãn Eric   

Nguyeãn Gia Haân     

Nguyeãn Julie     

Nguyeãn Hao Justin     

Nguyeãn Janes Kelley     

NguyeãnMinh Paul      

Nguyeãn Thaùi Sôn   

Nguyeãn Traàn Hoaøng Lan     

Nguyeãn Travis     

Nguyeãn-La Kelly     

Phaïm Amanda     

Traàn Andrew     

TraànThuy-An Emily     

Traàn Minh Thò Hillary-Haø    

TraànThanh Kiet Steven      

Traàn Vincent     

Vuõ Kaitlin     

Vuõ Steven     

Leâ Pierre     

 Buøi Tri-Tueä Nguyeân Dominic    

Chaâu Nguyeãn Ryan     

Ñinh Phöông Kimberly     

Ñinh Toan Jefferson     

ÑoaønThai An Johan      

Hoaøng Hoaøi AÂn Theresa     

Hoaøng Thien Martin     

KieàuVi Dan Sophia      

Leâ Sophia     

Leâ Traân     

Ngoâ Hamilton     

NguyeãnNgoc Amy      

Nguyeãn Angela     

NguyeãnThien Austin      

Nguyeãn Christina     

Nguyeãn Emily     

Nguyeãn Khang   

Nguyeãn Ngoïc Minh Ñöùc    

Nguyeãn Ngoïc Sôn     

Nguyeãn Vivian     

NguyeãnLe Chuan Xavier    

Nguyeãn-La Tracy   

Phaïm Alex     

Phaïm Amy     

Phaïm Bryan     

Phaïm Julia     

Phaïm Kim     

Thaân Tuyeát Nhi     

Traàn Collin     

Traàn Thy-Nhung Amanda   

Trònh Amy     

BuøiTruùc Michelle      

Cao Eric     

Chung Charlie     

 Ñaøo Cecilia    

 Ñaäu Chi Alison     

ÑoaønNghóa Thanh Aaron      

Ñoaøn Emily     

Ñoaøn Leanna   

Döông Audrey     

Hoaøng Kim Uyeân     

Lao Noah Minh     

Leâ Amy     

Leâ Da Han Jenna     

Nguyeãn Alex     

Nguyeãn Amy     

Nguyeãn Andrew     

Nguyeãn Gia Khoâi Patrick     

Nguyeãn Kent     

Nguyeãn Leâ Baûo Khang Lucas    

Nguyeãn Ngoïc Nhö Thaûo     

Nguyeãn Trung Tín Andrew     

Phaïm Huy Steven     

PhaïmQuynh Löïc      

Phan Brianna     

Toân Nöõ Baûo Traân Kaitlyn   

Traàn Chaâu Davina    

Traàn Hieáu Matthew   

Traàn Kayla   

Traàn Leanne   

Traàn Nguyeân Long     

Trònh Angie     

Tröông Huy Alex     

Voõ Chi Christy     

Vuõ Kevin     

Ñaøo Duy Ñöùc Jefferson     

Ñaøo Tuyeát Nhi     

Ñinh Nhaät Minh     

Hoaøng Bao Josh    

 Hoaøng Tiffany     

Huyønh Ethan     

Leâ Michelle     

Maïc Quan Ryan     

Ngoâ Vinh     

Nguyeãn Andrew     

Nguyeãn Andy     

Nguyeãn Annie     

NguyeãnAÂn Anthony     

NguyeãnTaâm Bryan     

NguyeãnHoang David     

NguyeãnHoang Evelyn      

Nguyeãn Hoai Dylan     

Nguyeãn Nathan     

Nguyeãn Peter     

Nguyeãn Stephanie     

Nguyeãn Tien Phat     

Phaïm Allison     

Phaïm Quyønh Anh     

Phuøng H. Phaùt     

ShresthaAnn Faith     

Traàn Alan     

Traàn Brian     

Traàn Christine     

Traàn Marcus     

Traàn Mark     

Traàn Nguyeãn Phöông Uyeân Tina     

Tröông Thò Nguyeät Moon     

VuõThai Alex    

Vuõ Laura    

Vux Tania   
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BISHOP BURNS RESPONDS TO 
INACCURACIES IN POLICE AFFIDAVIT

In light of the action by the Dallas Police 
Department on Wednesday, May 15, in which they 
executed a search warrant on three properties related 
to the diocese, Bishop Burns sent a letter to have 
been read at all parish masses last weekend. As a 
follow-up to this communication, a message from the 
bishop is played at the time of the homily this coming 
weekend at all masses. The bishops message in video 
format can be found at https://vimeo.com/336915878.

The bishops message references a 5-page response 
from Bishop Burns www.cathdal.org/inaccuracies 
to the inaccuracies in the affidavit that had been 
prepared by the police department in support of the 
search warrant. Please read the response on the 
diocesan website. 

SINH HOAÏT CUÛA NHOÙM BAÙC AÙI (THAÙNG 5 & 6)

* Ñòa Ñieåm: Trung Taâm Anphong (Phoøng 115)
* Ngaøy giôø: Chuùa nhaät 26-05 (2pm- 4 pm)

*** Chöông trình ngöôøi tìm vieäc-vieäc tìm ngöôøi 
- Tìm hieåu Medicare - Medicaid vaøcaùc chöông trình
phuùc lôïi food stamp, welfare - housing... Ñaëc bieät coù
giuùp ñaêng kyù xe#t nghieäm ñeà phoøng beänh Ung thö
cho ngöôøi giaø do coâ Thu Hoaøng, Nhaân vieân xaõ hoäi,
phuï traùch.

*** Tìm hieåu veà beänh vieâm gan B: Caùc phöông 
phaùp phoøng ngöøa - Xeùt nghieäm - Theo doõi - Ñieàu trò 
do Baùc só Nguyeãn Thanh Leâ trình baøy

* Ngaøy giôø: Chuùa Nhaät 09-06 (2pm-4pm) 
*** Naâng cao söï hieåu bieát caùc loaïi baûo hieåm 
1) Giaûi thích caùc NOÄI DUNG quan troïng caàn löu

yù trong caùc HÔÏP ÑOÀNG BAÛO HIEÅM nhaø vaø xe.
2) Höôùng daãn caùch file claim khi TAI NAÏN xaûy

ra..
3) Höôùng daãn caùch thöùc MUA BAÛO HIEÅM XE

CHO YOUNG DRIVER DÖÔÙI 25 TUOÅI
4) Höôùng daãn caùch thöùc löïa choïn baûo hieåm

NHAÂN THOÏ cho chính mình vaø ngöôøi thaân.
Do Prince Huyønh vaø An Leâ trình baøy (Prince 

Insurance Agency). Moïi chi tieát, xin lieân laïc: 972-
489-1171

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School Calendar

* May 26, June, July, and 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: Khai giaûng nieân khoùa 2019-2020
// First Day of GLVN/TNTT 

*** Leä phí ghi danh treã, sau April 14 - seõ laø:
Late Registration Fee (after Apr 14): Vieät ngöõ: 

$80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

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.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
Easter Obligation

Theo luaät Hoäi thaùnh, caùc tín höõu phaûi röôùc leã 
caùch xöùng ñaùng (sau khi xöng toäi neáu caàn thieát) 
trong Muøa Phuïc Sinh baét ñaàu töø Chuùa nhaät Phuïc 
Sinh (21/4) cho ñeán ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa 
Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng (9/6).

Holy Communion should be received worthily 
(after Confession, if necessary) anytime beginning on 
Easter Sunday (April 21) through Pentecost Sunday 
(June 9).
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TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ 
Redemptorist Vocation Discernment Week 

Nhöõng nam thanh nieân ñoäc thaân tuoåi töø 18-40 
muoán tìm hieàu veà ñôøi soáng linh muïc vaø tu só Doøng 
Chuùa Cöùu Theá, xin môøi ñeán tham döï “Tuaàn Tìm Hieåu 
Ôn Goïi Doøng Chuùa Cöùu Theá” ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 
24/6 ñeán 2/7 taïi Nhaø doøng John Neumann (3912 S. 
Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). Vieäc aên uoáng vaø 
nôi nguû ñöôïc Nhaø doøng chu caáp mieãn phí. Khoâng coù 
aùp löïc buoäc nhöõng ngöôøi tham döï phaûi cam keát gì caû. 
Muoán bieát theâm chi tieát vaø ghi danh xin vaøo website 
www.cssrvocations.com hoaëc goïi ñieän thoaïi cho Lm 
Steven Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoaëc Lm Leâ 
Minh Duy, C.Ss.R. (214-448-9307)

The Redemptorist Vocation Discernment Week 
(June 24 – July 2) will be held at John Neumann 
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., 
Dallas, TX  75236). This is an opportunity for 
single men, ages 18-40, to make their discernment for 
Gods call in their lives for a possibility of 
being a Redemptorist religious. No fees. Food and 
accommodations are provided. For registration, please 
go to www.cssr.vocations.com or call Fr. Steven Tran, 
C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy Le, C.Ss.R. 
(214-448-9307.

DOØNG TRINH VÖÔNG
DISCERNMENT RETREAT / TÌM HIEÅU ÔN GOÏI

Are you between the ages of 18 - 35? Do 
you wonder what is God's plan for your life?Would 
you be open to the possibility that God is calling you 
to be a religious sister?If so, please consider 
attending a discernment retreat at the Sisters of 
Mary Queen convent in Irving, Texas from June 3 - 
June 8, 2019. Give God a chance - the possibilities 
are endless!

For more information, please text Sr Vaân at 
816-489-6759 and/or check out our website at 
trinhvuong. org.

Baïn ñang tìm gì cho cuoäc soáng?Baïn coù bao giôø 
nghó baïn coù theå hôïp vôùi ñôøi soáng doøng khoâng?Neáu 
baïn töø tuoåi 18 - 35, baïn coù theå tham döï tuaàn tìm hieåu 
ôn goïi ngaøy 03 thaùng 06 ñeán ngaøy 08 thaùng 06, 2019. 
Haõy cho Chuùa moät cô hoäi - ñeå Chuùa laøm nhöõng vieäc 
kyø coâng nôi baïn!Ñeå laáy theâm chi tieát, xin text Sr Vaân 
(816-489-6759) hay gheù trang maïng trinhvuong.org

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 TAØI CHÍNH CAÊN BAÛN
Do caùc thieän nguyeän vieân coù hôn 20 naêm kinh nghieäm 

trong ngaønh taøi chính ñaûm nhieäm vaø taøi lieäu ñöôïc cung caáp 
mieãn phí.

* Ñòa ñieåm: Trung taâm Thaùnh Anphong (Phoøng 141)
thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (2121 Apollo Rd, 
Garland, TX 75044). 

* Thôøi gian: Khoùa hoï#c keùo daøi töø ngaøy 29/5 ñeán 26/6
vaøo moãi thöù Tö haèng tuaàn töø 7:00 PM – 8:00 PM. 

* Chöông trình: goàm 5 lôùp
- Lôùp 1 (29/5/2019): Taêng voán löu ñoäng - Kieåm soaùt nôï

naàn 
- Lôùp 2 (05/06/2019): Kieän toaøn taøi chính - Baûo hieåm

ñuùng caùch 
- Lôùp 3 (12/06/2019): Kieán taïo thònh vöôïng - Tích luûy

cuûa caûi 
- Lôùp 4 (19/06/2019): Truø hoaïch höu trí - Baûo toàn cuûa

caûi 
- Lôùp 5 (26/06/2019): Tìm hieåu vaø xaây döïng nghieäp vuï

trong ngaønh taøi chính
* Muïc tieâu: Muoán quaûng baù kieán thöùc caên baûn veà taøi 

chính cho MOÄT TRIEÄU NGÖÔØI taïi USA & Canada ñeå hoï 
taêng cöôøng khaû naêng quaûn lyù vaø xaây döïng moät töông lai taøi 
chính toát ñeïp hôn. 

* Ñieän thoaïi lieân laïc:
- Tieáng Vieät: Thoï Leâ (817-538-2780);

Tuaán Phan (469-742-3888)
- Tieáng Anh: Simone Taylor (214-770-7915)

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.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 19/05/2019)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:     $13,263.00    
Tieàn Quaûng Caùo:             $740.00 
5K Run for the Poor:              $500.00 
For Catholic Charities:              $3,310.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân              Soá Tieàn
0661       Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0700       Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0873       Ñaäu Quang Tuaán $50.00 
1308       Nguyeãn Vuõ Thi $10.00 
2588       Nguyeãn Thò Boâng $20.00 
2612       Haø Vaên Hoan $20.00 
2652       Leâ Höõu Taâm $4.00 
2765       Nguyeãn Tröôøng Khaùnh $10.00 
2894       Kim Chook $5.00 
2969       Nguyeãn Phöông Kenny $5.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0161       Nguyeãn Thaïch Böûu            $400.00 
0210       Phaïm Vaên Phuïng $300.00
0506       Phaïm Quang Thuûy  $100.00
0665       Nguyeãn Thò Lieân $100.00
0959       Vaên Thò Tuyeát Nga $100.00
0969       Nguyeãn Phi Laâm $100.00
0661-0662 Nguyeãn Phöôùc $500.00
0666-0668 Leâ Baù Chính $200.00
0981-0985, 0999-1003 
Phaïm Baù Toøng $2,000.00

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.

TRANG PHUÏC TRONG THAÙNH LEÃ
Dress Code For Holy Mass

“[Trong Thaùnh leã] caùch ñi ñöùng (caùc cöû chæ, 
aùo quaàn) phaûi noùi leân söï toân kính, veû long troïng 
vaø nieàm vui cuûa giaây phuùt Chuùa Kitoâ laø thöôïng 
khaùch cuûa chuùng ta.” (Giaùo lyù, soá 1387)

KHOÂNG maëc quaàn ñuøi
KHOÂNG maëc vaùy ngaén treân ñaàu goái 
KHOÂNG maëc aùo hôû naùch 
KHOÂNG maëc aùo vaûi moûng thaáy da 
KHOÂNG maëc aùo khoeùt hôû saâu ngöïc 
KHOÂNG maëc quaàn aùo theå thao
“[At Mass], bodily demeanor (gestures, 

clothing) ought to convey the respect, solemnity, 
and joy of this moment when Christ becomes our 
guest.” (Catechism of the Catholic Church, no. 
1387)

NO Shorts
NO Short skirts or short dresses 
NO Tank tops or Spaghetti straps 
NO See through garments 
NO Low cut shirts
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Scripture:  John 14:23-29

Sunday Lesson For The Youth

      Meditation: Do you know the love that surpasses all, that is stronger than death itself (Song of Songs
8:6)? In Jesus' last supper discourse he speaks of the love he has for his disciples and of his Father's love. 
He prepares his disciples for his imminent departure to return to his Father by exhorting them to prove their love 
for him through their loyalty and obedience to his word. He promises them the abiding instruction and 
consolation of the Holy Spirit. 

God unites us to himself in a bond of love and peace
Saint Augustine says the Lord loves each of us as if therewere only one of us to love. God’s love for each of us 

is as real and tangible as the love of a mother for her child and thelove of a lover who gives all for his beloved. God 
made us in love for love - to know him personally and to grow in the knowledge of his great love for us and to love 
him in return. 

How can we know and be assured of the love of God? The Holy Spirit helps us to grow in the knowledge of God 
and his great love. The Spirit enables us to experience the love of God and to be assured of the Lord’s abiding 
presence with us (see Romans 8:35-39). The Holy Spirit also opens our ears to hear and understand the word of 
God. Do you listen attentively to God's word and believe it? Ask the Holy Spirit to inflame your heart with the love 
of God and his word.

The true nature of peace
Do you know the peace which surpasses all understanding (Philippians 4:7)? In his farewell discourse Jesus 

grants peace as his gift to his disciples. What kind of peace does he offer? The peace of Christ is more than the 
absence of trouble. It includes everything which makes for our highest good. The world's approach to peace is 
avoidance of trouble and a refusal to face unpleasant things. Jesus offers the peace which conquers our fears and 
anxieties. Nothing can take us from the peace and joy of Jesus Christ. No sorrow or grief, no danger, no suffering 
can make it less. 

How can we attain the peace which the Lord Jesus offers his followers? Through the gift and work of the Holy 
Spirit who dwells within us, the Lord Jesus shows us how to yield our passions of anger, fear, and pride to him so 
we can receive his gift of peace. The Holy Spirit helps us in our weakness and strengthens us with his gifts and 
supernatural virtues which enable us to live as wise and holy disciples of Christ. 

Caesarius of Arles (470-542 AD), an early church bishop in Gaul who was noted for his godly wisdom and 
preaching of Scripture, linked peace with the character of Christ and the Christ-like virtues which help us to grow 
as disciples of Jesus Christ. Caesarius describes some of the key character traits (virtues) which form us into 
true people of peace: 

"Peace, indeed, is serenity of mind, tranquility of soul, simplicity of heart, the bond of love, the fellowship of 
charity. It removes hatred, settles wars, restrains wrath,tramples on pride, loves the humble, pacifies the 
discordant and makes enemies agree. For it is pleasing to everyone. It does not seek what belongs to another or 
consider anything as its own. It teaches people to love because it does not know how to get angry,or to extol itself 
or become inflated with pride. It is meek and humble to everyone, possessing rest and tranquility within itself. 
When the peace of Christ is exercised by a Christian, it is brought to perfection by Christ. If anyone loves it, he will 
be an heir of God, while anyone who despises it rebels against Christ. 

"When our Lord Jesus Christ was returning to the Father, he left his peace to his followers as their inherited 
good,teaching them and saying, 'My peace I give to you, my peace I leave with you.' Anyone who has received this 
peace should keep it, and one who has destroyed it should look for it, while anyone who has lost it should seek it. 
For if anyone is not found with it, he will be disinherited by the Father and deprived of his inheritance." (Sermon 
174.1)

"Lord Jesus, in love you created me and you drew me to yourself. May I never lose sight of you nor forget your 
steadfast love and faithfulness. And may I daily dwell upon your word and give you praise in the sanctuary of my 
heart, You who are my All." 












