Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073
dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish
Thứ Hai–Thứ Sáu 9AM–4PM
Thứ Bảy đóng cửa, Chúa nhật 9AM–2PM

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
NĂM C - NGÀY 7/7/2019
Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

S

au Đệ I Thế chiến (1914-1918), khắp nơi những dân ly
tán còn sống sót đều trở về làng quê cũ. Họ gạt nước
mắt và sẵn sàng đổ mồ hôi để nỗ lực hàn gắn những
vết thương chiến tranh và xây dựng cuộc sống trong hòa bình.
Tại một thị trấn nọ, tất cả nhà cửa, phố xá, ruộng vườn đều đã
tan hoang đổ nát. Một nhóm bạn trẻ bước vào ngôi nhà thờ thân
yêu ngày xưa, nay chỉ còn lại bốn vách tường và mái ngói tương
đối là đứng vững, còn bên trong là những gạch vữa, gỗ đá vỡ
vụn. Họ tìm thấy pho tượng Chúa Giêsu nằm sóng sượt dưới
đất, chỉ còn có thân mình là nguyên vẹn. Tuy thế, họ vẫn dọn
dẹp sạch sẽ gian Cung Thánh, rồi đặt bức tượng trên một chiếc
bàn nhỏ, trung tâm điểm cho những buổi cử hành phụng vụ và
cầu nguyện của giới trẻ. Và người ta đã ghi lại được một lời cầu
nguyện bộc phát của một thiếu nữ như sau: “Lạy Chúa, xin cho
chúng con trở thành đôi mắt của Chúa, để chúng con diễn tả
được tình yêu thương của Chúa. Xin biến chúng con thành đôi
tay của Chúa, để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em. Xin
cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa, để chúng con sẵn
sàng đến với tha nhân. Xin biến chúng con trở thành con tim
của Chúa, để chúng con biết thật sự yêu thương mọi người.”
(trích từ Nối Lửa Cho Đời: Phục Vụ).
Câu chuyện trên đây như là minh họa cho sứ mạng của tất cả
những người Kitô hữu trong bài Tin Mừng Chúa nhật 14
Thường niên năm C hôm nay (Lc 10:1-12, 17, 20) khi Chúa
Giêsu chỉ định 72 môn đệ từng hai người một, đi trước mở
đường cho Chúa ở các làng mạc Ngài sẽ đến. Lời chỉ dẫn truyền
giáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngày xưa cũng là kim chỉ
nam hành động cho chúng ta ngày nay.
Việc Chúa đòi hỏi các môn đệ khi ra đi không mang hành lý
cồng kềnh để nói đến sự ưu tiên, tính cách khẩn cấp và sự quan
phòng của Thiên Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đúng
thế, là Kitô hữu, chúng ta phải mang tâm tư của Đức Giêsu
muốn đem lại sự sống, niềm vui và bình an của Chúa đến bất kỳ
nơi đâu và đến với bất cứ ai và bất cứ hoàn cảnh nào, như lời
khẳng định của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa muốn cho mọi
người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tim 2:4). Tuy nhiên,
phải chăng bởi vì nhiều người trong chúng ta vẫn chưa mang
tâm tư của Chúa muốn cho mọi người đón nhận ơn cứu rỗi nên
chúng ta không ý thức được nhu cầu khẩn thiết của việc loan
báo Tin Mừng. Vì thế, điều đầu tiên là chúng ta phải ý thức về
sứ mạng đem Chúa đến tha nhân. Sau đó, chúng ta hãy cầu
nguyện nhiều cho sứ mạng này. Điều kế đến, đó là chúng ta chỉ

là những công cụ của Thiên Chúa. Với nhận thức này, chúng ta
có thể sử dụng những cách thức này, phương tiện khoa học kỹ
thuật kia với hy vọng người ta sẽ dễ dàng đón nhận tình yêu
thương của Thiên Chúa nhưng cuối cùng ra, chỉ có sức mạnh và
lòng thương xót của Thiên Chúa mới làm cho người ta mới
quay về với Ngài.

LOAN BÁO TIN MỪNG

Chứng Tá Cuộc Sống

Và điều quan
trọng nhất trong
sứ mạng rao giảng
Tin Mừng vẫn là
chứng từ cuộc sống
của mỗi người
chúng ta bởi vì như
Thánh Giáo hoàng
Phaolô VI từng
khẳng quyết trong
Tông huấn “Loan
Báo Tin Mừng –
Evangelii Nuntidati”: “Con người thời nay sẵn sàng lắng nghe
chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ lắng nghe lời thầy dạy thì
bởi vì chính thầy dạy đó là chứng nhân - Modern man listens
more willingly to witnesses than to teachers, and if he does
listen to teachers, it is because they are witnesses” (số 41). Do
đó, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã là chứng nhân chưa trong
môi trường chúng ta đang sống từ trong gia đình, trong giáo xứ,
nơi sở làm và ngoài xã hội, hay tệ hơn là chúng ta trở thành
phản chứng của Tin Mừng khi chúng ta vùi mình trong dục
vọng tội lỗi và các thói hư tật xấu, sống ích kỷ, tham lam, bất
công, gian dối từ trong nếp suy nghĩ, đến lời nói và hành động.
Đành rằng mỗi một người trong chúng ta là người tội lỗi
nhưng không phải vì thế mà chúng ta khước từ sứ mạng đem
Chúa đến cho mọi người. Trái lại, bởi vì Thiên Chúa nhận ra sự
yếu đuối và bất toàn của chúng ta nên Ngài ban cho chúng ta
các bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể để khi
đón nhận các bí tích này một cách xứng đáng, chúng ta được
mạnh sức để bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa qua chứng
từ cuộc sống của mình, trở thành đôi mắt, đôi tay, đôi chân và
con tim của Chúa Giêsu cho tha nhân.
Lạy Chúa, ước gì mỗi một ngày sống của chúng con là một
ngày thu hoạch của sứ mạng loan báo Tin Mừng bởi vì chúng
con biết cộng tác với Chúa khi đem đến cho tha nhân chính sự
bình an của Chúa Giêsu qua chứng từ cuộc sống yêu thương! †

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ

BỔ N M Ạ NG G I Á O XỨ

NGÀY 30/6/2019
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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 Hằng Cứu Giúp
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 và tuần thứ 2 trong tháng
Chầu Lượt
7:30 AM – 7:00 PM
Lễ Trọng và 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
Giáo Khu.

† Giải Tội

†

†
†
†
†

• Thứ Hai, Ba: Không có giải tội
• Thứ Tư, Năm, Sáu: 6:30 PM – 7 PM; sáng Thứ Năm: 9 AM – 10 AM
• Thứ Bảy: 5:15 PM – 6 PM
Rửa Tội
Rửa tội trẻ em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng lúc
4 PM tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp Rửa tội vào
thứ Bảy đầu tháng lúc 7 PM 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 Văn Phòng Giáo Xứ (972) 414-7073

Chúa Nhật: Giáo Lý – Việt ngữ – Thiếu Nhi Thánh Thể

† Giáo Lý: Sáng: 9 AM – 10:15 AM

Chiều: 3:15 PM – 4:30 PM

—
— Việt Ngữ: Sáng: 10:30 AM – 11:45 AM
Chiều: 1:45 PM – 3 PM

† Thiếu Nhi Thánh Thể: Chiều: 1:45 PM – 3 PM

K H Ố I G IÁ O D Ụ C
Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim
(214) 606-1956
Hội Đồng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn
(469) 879-9729
Hội Đồng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn N. Chính
(214) 924-8359
Khối Phụng Vụ
Ông Phạm Đức Hùng
(469) 212-3452
Ông Nguyễn Hữu Đào
(972) 276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Anh Nguyễn Thông
(972) 977-5037
Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Anh Nguyễn Anh Linh
(214) 454-1753
Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn
(469) 579-9271 (Text Only)

CA ĐOÀN
Thánh Linh
Trinh Vương
Augustine
Fiat
Thiếu Nhi
Gioan Vianney

(214) 289-9581
(972) 496-2789
(971) 227-6235
(214) 642-4351
(214) 207-8548
(469) 583-2788

KH Ố I GIA Đ Ì N H
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ông Lê Văn Tới
(972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
Anh Nguyễn Lý
(469) 328-4702
Đại diện Tòa Án Hôn Phối
Ông Lê Văn Tới
(972) 422-0331

Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR.
Ban Việt Ngữ
Thầy Lê Thanh
Hội Phụ Huynh
Anh Khiêm Dương
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Cô Đặng Thị Ánh Tuyết
Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư

(816) 489-6759
(469) 867-6025
(469) 328-0735
(469) 682-9087
(972) 523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Phaolô Đoàn Xuân Định
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen
Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Anh Đào Ngọc Anh
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Anh Phạm Đức Lâm
Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Anh Phạm Khắc Nghi
Mục Vụ Giới Trẻ
Anh David Phạm
Nhóm Nguồn Sống
Anh Nguyễn Trí
Ban Trật Tự
Anh Thi Nguyễn
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng
Safety Environment Officer
Cô Trần T T Nga
Cô Ngô Hoàng Chi

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
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.

(214) 514-8551
(310) 598-8302
(214) 548-3294
(214) 549-0897
(603) 858-2474
(469) 602-1288
(214) 406-3475
(469) 235-9064
(214) 315-9269
(972) 890-7917
(972) 693-8649

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước
Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh
Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt
Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm
Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến

(972) 489-1171
(469) 995-5661
(972) 414-4672
(972) 234-0565
(972) 408-5996

C Á C G IÁ O K HU
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể
Khu 3: Bà Nguyễn T. Mỹ Tiên
Khu 4: Ông Nguyễn Bình
Khu 5: Ông Ngô Suốt
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thúy
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn

(469) 314-6236
(214) 603-2330
(469) 422-9197
(469) 878-0510
(972) 644-5790
(214) 478-7575
(214) 548-3294
(469) 734-0057
(972) 693-8649
(469) 288-2310
(972) 384-0366
(972) 679-7339
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN

- Chuùa Nhaät 7/7. Chuùa nhaät Tuaàn 14 Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 8/7 trong Tuaàn 14 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 9/7. Leã Thaùnh Augustinoâ Zhao Rong, Linh muïc,
& Caùc Baïn Töû ñaïo Trung quoác.
- Thöù Tö 10/7 trong Tuaàn 14 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 11/7. Leã Thaùnh Bieån Ñöùc, Vieän phuï. Lễ Nhớ
- Thöù Saùu 12/7 trong Tuaàn 14 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 13/7. Bieät kính Ñöùc Meï. Leã Thaùnh Henry.
- Chuùa nhaät 14/7. Chuùa nhaät Tuaàn 15 Thöôøng nieân naêm C.
Quyeân tieàn laàn 2 cho Giaùo hoäi taïi Phi chaâu.

Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Thaùnh Leã Hoân phoái
vaøo Thöù Baûy ngaøy 6 thaùng 7 cuûa:

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ
THÖÙ SAÙU 12/7 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

Anh Nguyeãn Ngoïc Thoï & Chò Traàn Thò Myõ Lan
Anh Vincent Cao & Chò Sandy Nguy
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc
gia ñình anh chò ñöôïc soáng trong yeâu thöông vaø haïnh
phuùc suoát ñôøi.
GHI DANH LEÃ TAÏ ÔN THAØNH HOÂN
Giaùo xöù seõ toå chöùc Leã Taï Ôn Thaønh Hoân cho
nhöõng ñoâi vôï choàng trong naêm 2019 coù kyû nieäm 10,
20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65 naêm thaønh hoân vôùi
muïc ñích taï ôn Thieân Chuùa vì ñaõ ban nhieàu hoàng aân
cho gia ñình mình.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

1. Thaùnh leã Taï Ôn: luùc 6pm thöù Baûy 7/9/2019 taïi
Thaùnh ñöôøng Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

2. Pheùp laønh Toøa Thaùnh: Giaùo xöù seõ xin Pheùp
laønh ñaëc bieät cuûa Toøa Thaùnh cho caùc ñoâi vôï choàng
tham döï.

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï
RÖÛA TOÄI TREÛ EM (13/7)
Giaùo xöù coù chöông trình Röûa toäi cho caùc em nhoû
vaøo thöù Baûy tuaàn thöù 2 haèng thaùng, töùc laø vaøo luùc 4 giôø
chieàu thöù Baûy ngaøy 13 thaùng 7 saép ñeán. Xin cha meï vaø
ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa caùc em vui loøng coù maët taïi Nhaø thôø ít
nhaát laø 15 phuùt tröôùc khi nghi thöùc baét ñaàu.
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 giôùi tính vôùi em beù
ñöôïc röûa toäi.
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.

3. Ghi danh: taïi Vaên phoøng giaùo xöù trong nhöõng
ngaøy laøm vieäc. Haïn choùt ghi danh laø 21/7/2019
4. Leä phí: 70 Myõ kim (bao goàm caû Pheùp Laønh Toøa
Thaùnh & Khung)
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 Vieät Nam hoaëc nôi
khaùc vôùi nhieàu kích thöôùc, hình daùng khaùc nhau khieán
Nhaø Bình An maát ñi söï trang nghieâm vaø traät töï chung.
Vì theá, Giaùo xöù seõ 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.

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

http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät XIV Thöôøng Nieân - Naêm C

v Trang 5 v

Ngaøy 07-7-2019 V

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

Giaùo Khu 1 OÂ/B Coá Leâ Long Haûo
469-309-3746
433 Needham Dr, Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4 OÂ/B Nguyeãn Vieät Khanh 214-470-0539
1002 Fairhaven Drive, Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Hoaøng Chieán & Chi 214-799-8623
533 Hilltop Dr., Murphy, TX 75094
THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School Calendar
* 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
KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 28
Muøa Thu 2019
Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy
16 thaùng 8, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh
An Phong / Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2
cuoái tuaàn lieân tieáp:
Thöù Saùu 16 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 17 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 23 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 24 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.
Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc
maéc, xin goïi: 972-414-7073.

PHONG CAÙCH TRONG THAÙNH LEÃ
Chuùng ta neân nhôù:
•* AÊn maëc phuø 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.
ETIQUETTE FOR HOLY MASS
* Please dress appropriately
* •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

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh

Chuùa Nhaät Ngaøy 30/6/2019
Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
Tieàn Khaán:
Peters Pence:
Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Phaïm Kim Baèng
Traàn An
Phaïm Ñình Chieán
Ñoàng Huy Hoaøng
SDB
0143
0661
1235
1535
2631
2812
2854

$13,319.00
$1,624.00
$3,220.00
$400.00
$1,000.00
$500.00
$20.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
Teân
Soá Tieàn
Leâ Höõu Quang
$10.00
Traàn Quyù Ñoân
$20.00
Nguyeãn Trí Cöôøng
$10.00
Traàn Troïng Caûnh
$5.00
Leâ Cöôøng Brandon
$20.00
Phaïm Kim Baèng
$0.00
Hoaøng Maïng Quyønh Hoa
$10.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0332 Vuõ Linh
$200.00
0646 Khoång Trung Thaàn
$100.00
0725 Ngoâ Doaõn Tuaán
$2,200.00
0726 Ngoâ Doaõn Tuaán
$2,200.00
1006 Traàn Kim Phöôïng
$500.00
1038 Don Alex Tran
$2,200.00
1039 Don Alex Tran
$2,200.00
0499-0502 Helen Tran
$200.00
0650-0651 Tröông Thò Mai Hieàn
$500.00

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.
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LÖU YÙ VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN
PHEÙP HOÂN PHOÁI TRONG NHAØ THÔØ
1) Caùc caëp caàn phaûi ghi danh keát hoân taïi Vaên phoøng
Giaùo xöù ít nhaát laø 6 thaùng tröôùc ngaøy thaønh hoân. Neáu
caëp naøo ñaõ töøng keát hoân tröôùc ñaây keå caû vôùi ngöôøi
ngoaøi Coâng giaùo vaø ngay caû ñaõ coù giaáy ly dò ngoaøi ñôøi,
phaûi lieân laïc sôùm hôn ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.
2) Caùc caëp caàn phaûi hoaøn taát Chöông trình Döï
bò Hoân nhaân & FOCCUS (Facilitating Open Couple
Communication, Understanding and Study) theo yeâu
caàu cuûa Giaùo phaän Dallas.
3) Nhöõng caëp naøo ñaõ töøng keát hoân ngoaøi ñôøi (civil
marriage) khoâng theo ñuùng luaät Giaùo hoäi (“soáng roái”)
vaãn phaûi tuaân giöõ vieäc ñi Leã Chuùa nhaät vaø nhöõng ngaøy
leã buoäc nhöng khoâng ñöôïc röôùc leã cho ñeán khi hoân phoái
cuûa hoï ñaõ ñöôïc “hôïp thöùc hoaù” (convalidation) trong
Nhaø thôø.
4) Nhöõng caëp nam nöõ ñeàu laø ngöôøi Coâng giaùo thì
ñöôïc cöû haønh Thaùnh leã Hoân phoái.
5) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi Kitoâ höõu khoâng
phaûi Coâng giaùo (Tin laønh, Chính Thoáng giaùo, Anh giaùo)
thì coù theå ñöôïc cöû haønh Bí tích Hoân phoái trong Thaùnh
leã.
6) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi khoâng phaûi laø
Kitoâ höõu chaúng haïn nhö tín ñoà cuûa Phaät giaùo, ñaïo thôø
OÂng Baø, Cao ñaøi, AÁn ñoä giaùo, Hoài giaùo v.v. thì khoâng
coù Thaùnh leã maø chæ coù Phuïng vuï Lôøi Chuùa vaø Nghi Leã
Hoân phoái maø thoâi.
7) Phaûi noäp cho Vaên phoøng Giaùo xöù Giaáy Hoân thuù do
chính quyeàn caáp (Marriage License), treã nhaát laø 3 tuaàn
leã tröôùc ngaøy thaønh hoân trong Nhaø thôø.
8) Phuïng vuï Nghi leã Hoân phoái phaûi theo ñuùng qui
ñònh cuûa Giaùo xöù veà thaùnh nhaïc, booklet, trang trí
(khoâng ñöôïc raûi hoa, raûi gaïo…).
9) Nhöõng vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán Hoân phoái, xin
vui loøng lieân laïc vôùi vaên phoøng ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï
theå.

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:

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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GHI DANH VAØO FORMED.ORG

RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn I
* Anh Nguyeãn Minh Quang, con oâng Nguyeãn Văn
Thaéng vaø baø Ñoaøn Thò Lieân thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp, seõ keát hoân vaøo thöù Baûy ngaøy
10/8/2019 taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï HCG vôùi Chò Phaïm Thò
Thu Ngoïc laø con oâng Phaïm Ñöùc Nhuaän vaø baø Toâ Thò
Thôm thuoäc Giaùo xöù Gia Yeân (Ñoàng Nai), Giaùo phaän
Xuaân Loäc.
* Anh Phaïm Khaéc Nghi, con oâng Phaïm Khaéc Nghóa
vaø baø Nguyeãn Thò Ñan thuoäc Giaùo xöù Ñöùc
Meï Haèng Cöùu Giuùp, seõ keát hoân vaøo thöù Baûy ngaøy
10/8/2019 taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï HCG vôùi Chò Nguyeãn
Thò Thanh Giang laø con oâng Nguyeãn Vaên Nghò vaø baø
Phaïm Thò Nhi, cuõng thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp.
Ai bieát hai ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho
cha chaùnh xöù.
GOLD ANNIVERSARY MASS
The 6th Annual Diocesan Gold Anniversary Mass
celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be held on
Saturday, August 17, 2019 at 2:00 p.m. at the Cathedral
Shrine of the Virgin of Guadalupe.
This celebration is for couples celebrating their 50th
(married in 1969) or 50+ years of marriage (married in
1968 or before) in 2019.
Registration is required; please visit https://www.
cathdal.org/goldanniversary2019 to register.
Anniversary couples that register will have reserved
seating. All family members and guests are welcome
to attend and will be seated in open seating. A festive
reception will be held following the Mass at the Morton
H. Meyerson Symphony Center.
Registration deadline is Sunday, August 11, 2019.
Please note: Names of those registered by August 5
will be printed in the worship aid for this Mass.
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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.

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÃN ÑI LEÃ
SUNDAY MASS DURING SUMMER VACATION
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. 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. Mass Times cooperates with
parishes, dioceses and bishops' councils and conferences
around the world to assemble the information about the
churches. Mass Times only lists Catholic churches that are
on diocesan websites or information provided by a diocese.

RADIO MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP ÑEÁN VUØNG DALLAS
Keå töø ngaøy moàng 01 thaùng 02 naêm 2019, Radio Meï
Haèng Cöùu Giuùp ñaõ phaùt soùng taïi vuøng Dallas-Fort
Worth, treân laøn soùng VIETRADIO KBXD 1480 AM,
vaøo moãi ngaøy trong tuaàn, töø 2-3 giôø chieàu. Xin moïi
ngöôøi nhôù ñoùn nghe.
Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø uûng hoä cho Chöông trình
Radio, xin quyù thính giaû lieân laïc taïi ñòa chæ:
Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
Ñieän thoaïi: 562-988-7997
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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“Pray the Lord to send out laborers into his harvest”

Scripture: Luke 10:1-12, 17-20
fter this the Lord appointed seventy others, and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place
where he himself was about to come. 2 And he said to them, “The harvest is plentiful, but the laborers are few;
A
pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. 3 Go your way; behold, I send you out as

lambs in the midst of wolves. 4 Carry no purse, no bag, no sandals; and salute no one on the road. 5 Whatever house
you enter, first say, `Peace be to this house!’ 6 And if a son of peace is there, your peace shall rest upon him; but if not,
it shall return to you. 7 And remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves
his wages; do not go from house to house. 8 Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before
you; 9 heal the sick in it and say to them, `The kingdom of God has come near to you.’ 10 But whenever you enter a
town and they do not receive you, go into its streets and say, 11 `Even the dust of your town that clings to our feet, we
wipe off against you; nevertheless know this, that the kingdom of God has come near.’ 12 I tell you, it shall be more
tolerable on that day for Sodom than for that town.
The seventy returned with joy, saying, “Lord, even the demons are subject to us in your name!” 18 And he said to
them, “I saw Satan fall like lightning from heaven.19 Behold, I have given you authority to tread upon serpents and
scorpions, and over all the power of the enemy; and nothing shall hurt you. 20 Nevertheless do not rejoice in this, that
the spirits are subject to you; but rejoice that your names are written in heaven.”

Meditation: What kind of harvest does the Lord want us to
reap today for his kingdom? When Jesus commissioned seventy of his
disciples to go on mission, he gave them a vision of a vast field that is
ready to be harvested for the kingdom of God. Jesus frequently used
the image of a harvest to convey the coming of God’s reign on earth.
The harvest is the fruition of much labor and growth - beginning with
the sowing of seeds, then growth to maturity, and finally the reaping
of fruit for the harvest.
God’s word grows like a seed within us
In like manner, the word of God is sown in the hearts of receptive
men and women who hear his word, accept it with trust and obedience,
and then share the abundant fruit of God’s word in their life with
others. The harvest Jesus had in mind was not only the gathering in
of the people of Israel, but all the peoples (and nations) of the world.
John the Evangelist tells us that “God so loved the world that he gave
his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but
have eternal life” (John 3:16).
Be a sower of God’s word of peace and mercy
What does Jesus mean when he says his disciples must be “lambs
in the midst of wolves”? The prophet Isaiah foretold a time when wolves
and lambs will dwell in peace (Isaiah 11:6 and 65:25). This certainly
refers to the second coming of of the Lord Jesus when all will be
united under the Lordship of Jesus after he has put down his enemies
and established the reign of God over the heavens and the earth. In the
meantime, the disciples must expect opposition and persecution from
those who would oppose the Gospel. Jesus came to lay down his life
for us, as our sacrificial lamb, to atone for our sins and the sins of the
world. We, in turn, must be willing to offer our lives with gratitude and
humble service for our Savior, the Lord Jesus Christ.

We are called to speak and witness in God’s name
What is the significance of Jesus appointing seventy disciples to
the ministry of the word? Seventy was a significant number in biblical
times. Moses chose seventy elders to help him in the task of leading the
people through the wilderness. The Jewish Sanhedrin, the governing
council for the nation of Israel, was composed of seventy members. In
Jesus’ times seventy was held to be the number of nations throughout
the world. Jesus commissioned the seventy to a two-fold task - to
speak in his name and to act with his power.
Jesus gave his disciples instructions for how they were to carry
out their ministry. They must go and serve as people without guile,
full of charity (selfless giving in love) and peace, and simplicity. They
must give their full attention to the proclamation of God’s kingdom
and not be diverted by other lesser things. They must travel light only take what was essential and leave behind whatever would distract
them - in order to concentrate on the task of speaking the word of the
God. They must do their work, not for what they can get out of it, but
for what they can give freely to others, without expecting reward or
payment. “Poverty of spirit” frees us from greed and preoccupation
with possessions and makes ample room for God’s provision. The
Lord Jesus wants his disciples to be dependent on him and not on
themselves.
Jesus ends his instructions with a warning: If people reject God’s
invitation and refuse his word, then they bring condemnation on
themselves. When God gives us his word there comes with it the great
responsibility to respond. Indifference will not do. We are either for or
against God in how we respond to his word.

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