
      
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 LỄ THĂNG THIÊN - NGày 2/6/2019

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



quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” 
Như vậy, Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ 
mạng Chúa Cha giao phó và Ngài trở lại 
tình trạng vinh quang nguyên thủy của 
Con Thiên Chúa. Tuy vậy, Chúa Giêsu 
vẫn hiện diện với các môn đệ và đã giao 
phó cho các ông sứ mạng rao giảng Tin 
Mừng trong quyền năng của Chúa Thánh 
Thần.

Vì thế, việc cử hành Lễ Chúa Về Trời 
hôm nay không những chỉ hướng lòng trí 
chúng ta về quê hương đích thực là thiên 
đàng đã được mở đường bởi Chúa Giêsu, 
mà còn nhắc nhở chúng ta về những gì 
chúng ta cần phải thực hiện để ở cùng với 
Chúa luôn mãi. Như các tông đồ, chúng 
ta phải tiếp tục sứ mạng được Chúa Giêsu 
giao phó, đó là giúp xây dựng vương quốc 
Thiên Chúa. Nhưng muốn được thế, trước 

hết chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có thật sự lắng nghe lời dạy 
của Chúa Giêsu trong Kinh thánh hay không, và chúng ta giới 
thiệu cho người khác giáo huấn và tinh thần của Chúa như thế 
nào. Và liệu chúng ta có trung tín với Chúa Giêsu trong đời sống 
cầu nguyện và phục vụ tha nhân hay không? 

Chắc chắn rằng, với lòng thương xót của Thiên Chúa và những 
cố gắng đáp trả tình yêu của chúng ta đối với Ngài, chúng ta tin 
rằng khi từ giã cõi đời này, chúng ta được vui hưởng Nước Trời 
mà Ngài hứa ban. Tuy vậy, bao lâu còn sống, chúng ta được mời 
gọi xây dựng vương quốc của Ngài bắt đầu từ bây giờ qua gương 
sống tốt lành và thánh thiện từ trong gia đình cho đến ngoài xã 
hội, kể cả khi phải gặp những khốn khó và thử thách. Đúng thế, 
Chúa Giêsu đang trông nhờ chúng ta làm chứng về tình yêu cứu 
độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Sứ mạng này xem ra thật nặng 
nề; tuy nhiên bởi vì Chúa Giêsu ở với chúng ta qua Kinh thánh, 
các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, cũng như Ngài ban cho 
chúng ta Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có sức mạnh và can đảm 
hoàn thành một cách tốt đẹp.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca kể lại rằng khi 
Chúa Giêsu được đem lên trời, các môn đệ “bái lạy Người, rồi trở 
lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ” (49:52). Cũng vậy, mỗi ngày 
Chúa nhật, trở về nhà sau khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta trở lại 
với đời thường và lòng chúng ta cũng phải vui mừng và tin tưởng 
nơi Chúa. Những người hàng xóm thấy chúng ta đi Lễ mỗi Chúa 
nhật, nhưng họ thấy chúng ta như thế nào sau khi từ Nhà thờ trở 
về mới là chứng từ thực sự về niềm tin của chúng ta về một Chúa 
Giêsu đang sống vinh quang không chỉ nơi thiên quốc mà còn 
trong tâm hồn người tín hữu.

Câu ghi lòng trong tuần: “Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.“ Ga 17, 23

Theo thông báo của Cơ quan 
Hải quan và Di trú, gọi tắt là 
ICE (Immigration and Customs 

Enforcement) đưa ra chiều 13/5, một 
đại bồi thẩm đoàn liên bang đã khởi tố 
96 người tham gia vào các hoạt động 
của đường dây này ở Houston và Việt 
Nam. Theo thông cáo của ICE. Người 
chủ mưu của đường dây này là Ashley 
Yến Nguyễn, còn được biết là Duyên 
- 53 tuổi, sống ở Houston. Đường dây 
này dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp 
những người muốn vào Mỹ xin giấy 
thường trú nhân bằng các chứng từ giả 
mạo đó. Được biết khoảng một nửa 
trong số 96 người bị khởi tố là những 
người nhập cư Việt Nam không có giấy 
tờ trước khi tham gia đường dây này 
để làm kết hôn giả; một nửa còn lại là 
những người có quốc tịch Mỹ được tuyển 
dụng để kết hôn với những người Việt. Theo bản cáo trạng, 
mỗi người tham gia kết hôn giả ký một thỏa thuận với bà 
Yến Nguyễn, và họ phải trả từ 50.000 USD đến 70.000 USD 
để trở thành thường trú nhân ở Mỹ. Một luật sư người Việt 
bị bắt trong vụ này có tên Nguyễn Lê Thiên Trang sống ở 
Pearland, Texas. Luật sư 45 tuổi này bị kết tội cản trở quá 
trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân 
hoặc người mật báo. Việc chính phủ Hoa Kỳ phá vỡ đường 
dây làm hôn thú giả tại Houston chắc chắn sẽ mang nhiều 
hệ lụy cho những người trong cuộc, và gây khó khăn cho 
những người Việt khác muốn kết hôn với người ở Mỹ bằng 
con đường hợp pháp. Nói cho cùng, việc kết hôn giả không 
chỉ xảy ra với cộng đồng người Việt nhưng còn với những 
sắc dân khác nữa với một lý do không gì khác hơn là mong 
tìm được nơi đất nước Hoa Kỳ này một tương lai tốt đẹp hơn 
thường hoặc vì kinh tế hoặc vì giáo dục. Tuy nhiên, câu hỏi 
cần phải đặt ra là liệu nước Mỹ có phải là thiên đàng không 
và có đáng để được đánh đổi bằng mọi giá, bằng mọi thủ 
đoạn gian dối nhằm đạt mục đích này?

Hôm nay Giáo hội mừng Lễ Thăng Thiên (đúng ra là được 
cử hành vào thứ Năm Tuần VI  Phục Sinh vừa qua) nhắc nhở 
chúng ta về đích điểm cuộc đời mình không phải là cuộc 
sống trần gian này dù cho có “huy hoàng” đến đâu mà là 
thiên đàng được mở đường bởi Chúa Giêsu Phục sinh. Đúng 
thế, Lễ Thăng Thiên đánh dấu kết thúc sứ mạng trần thế của 
Chúa Giêsu và cho thấy việc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha 
trong sự vinh quang như được xác định trong Kinh Tin Kính: 
“Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên 
trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh 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
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa nhaät 2/6. Chuùa nhaät Leã Thaêng Thieân naêm C.   

        Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi lần thứ 53.
         Quyeân tieàn laàn 2 cho Chieán Dòch Truyeàn Thoâng 
         Xaõ Hoäi cuûa Giaùo hoäi Hoa Kyø.

- Thöù Hai 3/6. Leã Thaùnh Caroâloâ Luanga & Caùc Baïn Töû  
ñaïo. Leã Nhôù.

- Thöù Ba 4/6 trong Tuaàn VII Phuïc sinh.
- Thöù Tö 5/6. Leã Thaùnh Boâniphaùt, Giaùm muïc, Töû ñaïo.

Leã Nhôù.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 6/6 trong Tuaàn VII Phuïc sinh.

Caàu cho Ôn goïi Linh muïc. Leã Thaùnh Noâbeùctoâ, 
Giaùm muïc.

- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 7/6. Ngaøy ñeàn taï Traùi Tim Cöïc
Thaùnh Chuùa Gieâsu.

- Thöù Baûy 8/6. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa nhaät 9/6. Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng naêm C.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 6/2019

The Pope’s Prayer Intention in June 2019

* Caàu Cho Caùc Linh Muïc Bieát Caùch Soáng: Xin 
cho caùc linh muïc, qua ñôøi soáng giaûn dò vaø khieâm 
nhöôøng, bieát tích cöïc daán thaân lieân ñôùi vôùi nhöõng 
ngöôøi ngheøo khoå nhaât.

* The Mode of Life of Priests: That priests, 
through the modesty and humility of their lives, 
commit themselves actively to a solidarity with those 

who are most poor.

THAÙNG 6: THAÙNG TRAÙI TIM CÖÏC THAÙNH 
CHUÙA GIEÂSU

Suøng kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø kính nhôù tình 
thöông yeâu cuûa Thieân Chuùa. Tình thöông yeâu cöùu ñoä 
cuûa Thieân Chuùa ñöôïc toû baøy ra nôi con ngöôøi Ñöùc 
Gieâsu, vaø nhaát laø trong caùi cheát treân thaäp giaù vì toäi loãi 
loaøi ngöôøi. Thaùnh Taâm ñaõ bò ñaâm thaâu laø hình aûnh roõ 
reät nhaát, laø tieáng noùi maïnh nhaát veà tình thöông yeâu 
cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta, vaø laø moät baèng 
chöùng khoâng theå choái caõi ñöôïc cuûa tình thöông yeâu laï 
luøng aáy. Cuõng trong thaùng Saùu naøy, chuùng ta haõy caàu 
nguyeän cho caùc linh muïc ñöôïc ôn thaùnh hoùa ñeå caùc 
ngaøi trôû neân nhöõng muïc töû mang laáy con tim nhaân 
haäu cuûa Chuùa Gieâsu.

CHUÙC MÖØNG NGAÂN KHAÙNH CA ÑOAØN FIAT
(1994-2019)

Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp haân hoan chuùc möøng Ca ñoaøn FIAT nhaân möøng 
kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp. Nguyeän xin Thieân Chuùa 
qua lôøi caàu baøu cuûa Meï Haèng Cöùu Giuùp ban cho caùc 
cöïu vaø ñöông kim ca tröôûng vaø ca vieân ñöôïc bình an, 
maïnh khoûe, vui töôi ñeå tieáp tuïc haêng say phuïc vuï 
Thaùnh Nhaïc trong Giaùo xöù qua lôøi ca tieáng haùt. 

Xin chuùc möøng!

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc 
söï ra ñi cuûa

OÂng Giuse Leâ Vaên Minh Trí 
(08/08/1955 - 26/05/2019)

Anh Giuse Nguyeãn Tuaán Anh 
(12/10/1986 – 26/05/2019)

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa hai Linh hoàn 
Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho caùc tang quyeán.

CHIEÁN DÒCH TRUYEÀN THOÂNG COÂNG GIAÙO
Catholic Communications Campaign

 Söù maïng chuû yeáu cuûa “Chieán Dòch Truyeàn Thoâng 
Xaõ Hoäi” cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo Hoa Kyø nhaèm goùp 
phaàn vaøo tieán trình Phuùc aâm hoùa baèng caùch coå voõ caùc 
hoaït ñoäng lieân quan ñeán truyeàn hình, phaùt thanh, 
internet, vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng khaùc, vaø 
qua nhöõng döï aùn ñaëc bieät cuûa Baùo chí Coâng Giaùo. Soá 
tieàn gaây quyõ haèng naêm cho chieán dòch naøy seõ ñöôïc 
göûi 50% ñeán Vaên phoøng Quoác gia vaø 50% coøn laïi 
ñöôïc duøng cho caùc döï aùn truyeàn thoâng cuûa giaùo phaän 
nhaø.

The essential mission of the CCC (Catholic 
Communications Campaign) is to contribute to the 
process of evangelization by fostering activities in 
relation to television, radio, internet, and other media, 
and through special projects of the Catholic press. An 
annual collection is taken up in the dioceses, which 
remit 50% of the funds collected to the National Office. 
From these funds, grants are made by the USCCB. The 
remaining portion of the collection is retained by the 
dioceses for use in local communication projects.
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HOÄI NGHÒ LINH MUÏC DALLAS (3-7/6)
Caùc linh muïc laøm vieäc trong Giaùo phaän Dallas seõ coù 

Hoäi Nghò keùo daøi töø chieàu thöù Hai ngaøy 3/6 ñeán tröa 
thöù Naêm (6/6). Cha Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, 
C.Ss.R., vaø Cha Phoù xöù Ñaminh Phaïm Ngoïc Haûo, 
C.Ss.R., seõ ñi döï Hoäi Nghò vaø Cha Beà treân cuûa Nhaø Döï 
tu Phuï tænh DCCT ôû Dallas laø Linh muïc Phaoloâ 
Nguyeãn Vaên Thaïch, C.Ss.R., seõ giuùp daâng Thaùnh leã vaø 
cöû haønh caùc Bí tích trong nhöõng ngaøy naøy. 

Xin moïi ngöôøi trong Giaùo xöù caàu nguyeän ñeå Hoäi 
Nghò Linh muïc Dallas ñem laïi naêng löïc môùi trong coâng 
vieäc muïc vuï cuûa caùc ngaøi. Cha Chính xứ chaân thaønh 
caûm ôn.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG 
Hoäi hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng töø 

7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 5 thaùng 6 taïi Trung 
taâm Thaùnh An Phong ôû phoøng 115. Kính môøi anh em 
Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
Easter Duty 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).

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 7/6/2019 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  
thôø Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø ôn 
chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM (8/6)
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. Xin cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu cuøng caùc em ñeán 
ñuùng giôø. 

Ñoàng thôøi, cuõng 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.

SINH HOAÏT CUÛA NHOÙM BAÙC AÙI (THAÙNG 6)

* Ñòa Ñieåm: Trung Taâm Anphong (Phoøng 115)

* Thôøi gian: Chuùa Nhaät 09-06 (2pm-4pm)

* Ñeà taøi: 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). 

•Chuùa Nhaät 16/06 möøng Ngaøy Hieàn Phuï (Father 
Day), Nhoùm Baùc AÙi seõ coù baùn Cake vaø quaø löu nieäm 
gaây quyõ cho ngöôøi ngheøo sau caùc Thaùnh leã. Moïi chi 
tieát xin lieân laïc 972-489-1171.

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  to play with during Mass. Thank you for your 
help.



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

V Chuùa Nhaät Chuùa Thaêng Thieân - Naêm C v Trang 5 v Ngaøy 2-6-2019   V

PHONG CAÙCH & TRANG PHUÏC TRONG 
THAÙNH LEÃ

Phong caùch trong Thaùnh leã

Chuùng ta neân nhôù:

• •* AÊn maëc phuø hôïp. (Xin vui loøng xem döôùi ñaây
nhöõng trang phuïc thích hôïp)

• * •Ñi leã ñuùng giôø.

• * •Haõy taét ñieän thoaïi di ñoäng, xeáp nheï baøn quyø

• * •Khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng, hoaëc keïo gum
vaøo nhaø thôø

• * •Ngoài yeân laëng. Neáu caàn, neân noùi chuyeän laëng
leõ, ngaén goïn.

• * •Haõy ôû laïi cho ñeán khi keát thuùc Thaùnh Leã.

• * •Haõy cung kính, nheï nhaøng, vaø aâm thaàm ra
khoûi nhaø thôø.

Trang phuïc tham döï Thaùnh leã

 Ñieàu khoâng neân ñoái vôùi phuï nöõ: 

• •* Nhöõng trang phuïc khieám nhaõ hoaëc moûng (nhìn
thaáy da) khoâng bao giôø chaáp nhaän ñöôïc

• * •Vaùy ngaén (treân ñaàu goái), quaàn shorts

• * •AÙo hôû naùch khoâng coù tay (tay aùo ngaén thì
ñöôïc), aùo khoeùt saâu hôû ngöïc

• * Quaàn aùo taäp theå duïc, chaïy boä, ñi bieån vv..

Ñieàu Khoâng Neân Ñoái Vôùi Nam giôùi:

• •* Quaàn Shorts (ngay caû trong nhöõng thaùng muøa
heø).

• * •Quaàn aùo dô baån khoâng bao giôø chaáp nhaän
ñöôïc.

• * •Ngöôøi buø xuø, loâi thoâi leách theách, caåu thaû laø
khoâng bao giôø chaáp nhaän ñöôïc.

• •* Quaàn aùo taäp theå duïc, chaïy boä, ñi bieån vv..

ETIQUETTE & DRESS CODE FOR HOLY MASS

Etiquette for Holy Mass

• * •Please dress appropriately (please see the
Dress Code below)

• * •Please arrive to Mass punctually

• * •Please turn off your cell phone, gently lift up
or pull down the kneelers

• * •Please do not bring any food, drink, or gum
into the church

• * •Please keep quiet, do not talk loudly

• * •Please stay until the end of Mass

• * •Please exit the church reverently and
respectfully

Dress Code for Holy Mass

Women should avoid:

• * •Any shirt or dress that is too low cut in the
front or back

• * •Any dress or skirt that does not completely
cover the knee when sitting or standing

• •* Shorts, Skimpy shorts

• •* Tank tops, Spaghetti-strap tops

• * •Beach wear

• * •Sleeveless, tight or low-cut clothing or dresses
with long cuts or slits

• * •Any and all see-through clothing.

Men should avoid:

• * •Short pants, Jogging pants

• *  Sports jerseys

• * •Beach wear

• * •Working outfits, Tight clothing
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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 vôùi soá danh boä 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. 

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School Calendar

* 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.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø Bình 

An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa nhöõng 
ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) taïi ñaây khi kính 
vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå döôùi ñaát maø thoâi. 
Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát kyø thöù gì khaùc ôû hoäc 
moä laøm maát veû trang nhaõ chung cuûa khu vöïc. 

Trong thôøi gian qua, coù nhieàu thaân nhaân ngöôøi quaù 
coá khoâng tuaân thuû hôïp ñoàng vôùi Giaùo xöù vaø töï tieän gaén 
baûng teân vaø hình ñöôïc ñaët laøm ôû nôi khaùc vôùi nhieàu 
kích thöôùc, hình daùng khaùc nhau khieán Nhaø Bình An 
maát ñi traät töï chung. Vì theá, Giaùo xöù seõ sớm lieân laïc vôùi 
thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi quaù coá ñeå laáy ñi nhöõng baûng 
teân vaø hình ñaët nôi caùc hoäc moä (niche) khoâng phaûi do 
Giaùo xöù ñaët laøm. Sau 3 thaùng keå töø ngaøy lieân laïc vôùi 
thaân nhaân, Giaùo xöù seõ cho ngöôøi gôõ ñi. Neáu ai coù thaéc 
maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Chính xöù. 

Chaân thaønh caûm ôn söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÃN ÑI LEÃ
Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, 

nhöng ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa 
nhaät. Neáu muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø Coâng 
giaùo gaàn ñoù, xin vaøo www.masstimes.org. Chæ caàn cho 
bieát ñòa chæ hoaëc zip code nôi mình ñang ôû, website 
naøy seõ cho bieát ngay. 

It can be difficult for Catholics to find a Mass when 
traveling or when it is not practical to attend their 
regular parishes. It is not always easy to find the right 
diocesan or parish websites. Masstimes.org makes it 
much easier to search for a Mass by presenting all the 
possibilities in a geographical area on one page. This 
website provide worship times, church locations, contact 
information, website links and maps. There are 117,000 
churches in 201 countries/territories. Mass Times 
cooperates with parishes, dioceses and bishops' councils 
and conferences to assemble the information about the 
churches. Mass Times only lists Catholic churches that 
are on diocesan web sites or information provided by a 
dioceses.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät ngaøy 26/5/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,837.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $150.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0128 Lyù Phöôùc Hoàng $20.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0523 Traàn Ngoïc Xuaân $5.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $10.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $1.00 
1514 Ñinh Leâ Quoác Vuõ $20.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $5.00 
1925 Traàn Vaên Hoà $100.00 
1984 Ñoaøn Só Kha $20.00 
1998 Ñinh Danh $20.00 
2615 Nguyeãn Chí Ngoïc $20.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0358 Jennie Le $600.00 
0499 Helen Tran $100.00 
0502 Helen Tran $100.00 
0696 Lyù Phöôùc Hoàng $100.00 
0966 Nguyeãn Haïnh Vinh $100.00 
0972 Nguyeãn Minh Thu $200.00 
0973 Nguyeãn Minh Thu $200.00 
0997 Kim Ngaân Massicot $200.00 
1006 Traàn Kim Phöôïng $200.00 
1009 Daniel Nguyen $2,200.00

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 2/6/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1 OÂng Baø Traàn Baù Saùu  469-441-4950
  1610 Legend Dr., Garland TX 75040   

Giaùo Khu 4 Chò Ñoaøn Ngoïc Quyeân      469-235-0288
2714 Forest Park Dr,  Garland TX 75040 

Giaùo Khu  6 OÂng Baø Ngoâ Suoát  972 644-5790
  1201 E.Berkeley Dr., Richardson, TX 75081 

Giaùo Khu  11 AC Leâ Vieät Cöôøng & Phi  469-233-2010
  3015 Eastwood Dr., Wylie, 75098 

TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ
Redemptorist Vocation Discernment Week (Jun 24 – Jul 2)

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 God’s 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



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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“May they become perfectly one”

I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, 21 that they may all be one; even as you, 
Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that  you have sent me. 22 The glory 

which you have given me I have given to them, that they may be one even as we are one, 23 I in them and you in me, that they 
may become perfectly one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as  you have loved me. 
24 Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to behold my glory which you have given 
me in your love for me before the foundation of the world. 25 O righteous Father, the world has not known you, but I have known 
you; and these know that you have sent me. 26 I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which 
you have loved me may be in them, and I in them.”

Scripture:  John 17:20-26

Meditation: When you pray what do you ask for - God’s help, 
blessing, guidance, and wisdom? One of the greatest privileges and 
responsibilities we have been given by God is to pray not only for ourselves, 
but for others as well. The Lord Jesus lived a life full of prayer, blessing, 
and gratitude to his Father in heaven. He prayed for his disciples, especially 
when they were in great need or danger. Mark tells us in his Gospel account 
(see chapter 6:46-51) that when Jesus was praying alone on the mountain he 
saw that his disciples were in great distress due to a life-threatening storm 
that was beating against their boat. Jesus immediately came to their rescue 
- walking on the waves of the rough waters before he calmed their fears
and calmed the raging waters as well! Luke records in his Gospel account
the words of Jesus to Simon Peter shortly before Jesus’ arrest and Peter’s
denial of the Lord three times. “Simon, Simon, behold, Satan demanded to
have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you, Simon,
that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your
brothers” (Luke 22:32). Jesus’ prayers were personal, direct, and focused
on the welfare and well-being of others - especially that they might find
peace and unity with God and with one another.

Jesus prays for all Christians to be united as one

The longest recorded prayer of Jesus is found in the Gospel of John, 
the “high priestly” prayer which Jesus prayed aloud at his last supper meal 
with his disciples (John 17). This prayer most clearly reveals the heart and 
mind of Jesus - who and what he loved most - love for his Father in heaven 
and love for all who believe in him. His prayer focuses on the love and unity 
he desires for all who would believe in him and follow him, not only in the 
present, but in the future as well. 

Jesus’ prayer concludes with a petition for the unity among all Christians 
who profess that Jesus Christ is Lord. Jesus prays for all men and women 
who will come after him and follow him as his disciples (John 17:20). In a 
special way Jesus prays here for each one of us that as members of his 
body the church we would be one as he and his Father are one. The unity 
of Jesus, the only begotten Son of God, with the eternal Father is a unity of 
mutual love, service, and honor, and a oneness of mind, heart, and spirit. The 
Lord Jesus calls each and every one of his followers into this unity of mutual 

love, respect, service, honor, and friendship with all who belong to Christ.

To make him known and loved by all

Jesus’ prayer on the eve of his sacrifice shows the great love and trust 
he had for his beloved disciples. He knew they would abandon him in his 
hour of trial, yet he entrusted to them the great task of spreading his name 
throughout the world and to the end of the ages. The Lord Jesus entrusts us 
today with the same mission - to make him known and loved by all. Jesus died 
and rose again that all might be one as he and the Father are one. Do you 
love all who belong to Christ and do you recognize and accept all baptized 
Christians as your brothers and sisters in Christ? The Lord Jesus, through 
the power of the Holy Spirit, draws each one of us into the unity which he and 
the Father have together and into the unity he desires for all who belong to 
him - we are all brothers and sisters in Christ and sons and daughters of our 
beloved Father in heaven.

The Lord intercedes for us right now

The Lord Jesus Christ included each one of us in his high priestly prayer 
at the last supper meal with his disciples on the eve of his sacrifice on the 
cross (John 17:20). And today the Lord Jesus continues his high priestly office 
as our intercessor before the throne of God in heaven. Paul the Apostle tells 
us that it is “Christ Jesus, who died, yes, who was raised from the dead, who 
is at the right hand of God, who indeed intercedes for us” (Romans 8:34; see 
also Hebrews 7: 25). Do you join in Jesus’ high priestly prayer that all who 
profess Jesus as Lord may grow in love and unity together as brothers and 
sisters who have been redeemed through the precious blood that was shed 
for us on the cross?

“Heavenly Father, have mercy on all your people who have been 
redeemed by the precious blood of your Son who offered up his life for us on 
the cross. Pardon our sins and heal our divisions that we may grow in love, 
unity, and holiness together as your sons and daughters. May all Christian 
people throughout the world attain the unity for which Jesus prayed on the 
eve of his sacrifice. Renew in us the power of the Holy Spirit that we may be 
a sign of that unity and a means of its growth. Increase in us a fervent love, 
respect, and care for all of our brothers and sisters who believe in Jesus 
Christ.”












