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

ột người con gái của Karl Marx (1818–1883),
một nhà triết học vô thần người Đức và được
xem là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản hiện đại,
có lần tâm sự với một người bạn rằng: “Tôi lớn lên mà không
hề biết đến bất cứ tôn giáo nào. Tôi cũng không tin tưởng
Thiên Chúa. Thế rồi tôi tình cờ đọc một quyển sách trong đó
có lời kinh khác lạ. Tôi đọc hết lời kinh ấy và tự nhủ: ‘Nếu quả
thật Thiên Chúa của lời kinh đó hiện hữu, tôi nghĩ rằng
tôi có thể tin Ngài được.’” Người bạn hỏi cho biết đó
là lời kinh nào. Người con gái của Karl Marx mới từ
từ đọc Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”

2121 Apollo Rd, Garland TX 75044

quên đi những câu quan trọng khác là như chúng con cũng
tha kẻ có nợ chúng con , xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ , nhưng cứu chúng con cho kh i s dữ và quan trọng
hơn cả là các lời cầu xin Nguyện danh Cha cả sáng , Nước
Cha trị đến , và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời .
Do vậy, lời kinh Lạy Cha thật tuyệt vời nhưng nhiều
khi ch có trên đầu môi chót lưỡi mà chưa đi sâu vào lòng con
người bởi vì lắm khi chúng ta đọc như là một thói quen mà
không nhận ra được đây là một lời nguyện cam kết qui hướng
cuộc đời mình về Thiên Chúa để ý muốn của Ngài được th c
hiện trong cuộc đời của chúng ta qua hành động công bằng,
yêu thương, tha thứ và hy sinh.

“Lạy Cha Chúng Con
Ở Trên Trời…”

Trong bài Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên năm C
hôm nay (Lc 11:1–13), Thánh Luca tường thuật việc Chúa
Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện kinh Lạy Cha. Kinh Lạy
Cha trong Phúc âm Thánh Luca vắn tắt hơn so với Kinh
Lạy Cha trong Phúc âm Thánh Mátthêu chúng ta thường đọc
trong Thánh lễ, bởi vì thiếu lời cầu xin thứ ba
Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời và lời cầu xin thứ bảy nhưng cứu
chúng con cho kh i s dữ. Tuy nhiên, nội dung của cả 2 bản
Kinh Lạy Cha do hai thánh sử ghi lại v n có hai phần căn bản:
Phần đầu cầu xin với Thiên Chúa là Cha, và phần hai trình bày
với Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta.
Kinh Lạy Cha còn được gọi là lời kinh của Chúa vì
do chính Chúa Giêsu đ dạy chúng ta. Thánh Tôma Aquinô
(1225–1274) gọi đây là lời kinh tuyệt hảo nhất và Giáo phụ
Tertulianô (160–225) gọi đó là bản tóm lược toàn bộ Tin
M ng .
Như thế, Kinh Lạy Cha mời gọi chúng ta ý thức về đặc
ân chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha trong một quan hệ
mật thiết đ được Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta, để rồi
tất cả mọi người như là những người con thảo của Thiên Chúa
được mời gọi làm chứng tá cho vinh danh của Thiên Chúa và
đối xử với nhau trong tinh thần huynh đệ bằng chính đời sống
của chúng ta.
Đúng thế, chúng ta có l quan tâm nhiều đến các lời cầu
xin trong Kinh Lạy Cha là Xin Cha cho chúng con hôm
nay lương th c hằng ngày hoặc xin tha nợ chúng con mà

Và một khi qui hướng
cuộc đời của chúng ta về
Thiên Chúa là Cha yêu
thương, l nào chúng ta
chúng ta xúc phạm đến Ngài
qua những hành động xúc
phạm đến s sống và phẩm
giá của tha nhân t việc phá
thai đến trợ tử và việc giết
người vô tội một cách d man.
Và một khi qui hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên
Chúa là Cha yêu thương, l nào chúng ta không thể tha thứ
cho người xúc phạm đến chúng ta, có khi là những người thân
trong gia đình, bởi vì Thiên Chúa đ tha tội lỗi ngập tràn của
chúng ta trước hết.
Và một khi qui hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên
Chúa là Cha yêu thương, l nào chúng ta lại làm mất lòng
Ngài khi sa mình vào những thú vui tội lỗi, cờ bạc, rượu ch ,
trai gái, mê tín dị đoan và những hành động xúc phạm đến
thánh danh Ngài.
ớc gì mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta ý thức hơn
về tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha dành cho chúng ta và
chúng ta h y quyết tâm sống đẹp lòng Cha khi th c hiện thánh
ý của Ngài trong cuộc đời yêu thương và liên đới với tha nhân,
nhất là những người đau kh và bất hạnh. †
Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

CH Ư Ơ N G T R Ì N H M Ụ C V Ụ

CHƯ Ơ NG T RÌ NH MỤC VỤ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• Lễ Chiều Thứ Bảy*
6:00PM
• 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 ông Phạm Đức Hùng (469) 212-3452

LỚP HỌC 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

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 ĐO À N
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

K H Ố I G IA 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

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

KHỐI GI Á O D Ụ C
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Vân, 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 Đ OÀ N
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

(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

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

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các
tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng
sớm càng tốt Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào
các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.
Safety Environment Officer
Cô Trần T T Nga
Cô Ngô Hoàng Chi
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) 890-7917
(972) 693-8649
(972) 489-1171
(469) 995-5661
(972) 414-4672
(972) 234-0565
(972) 408-5996

C Á C GI Á O K H U
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 Thuý
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
- Chuùa Nhaät 28/7. Chuùa nhaät Tuaàn 17 Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 29/7. Leã Thaùnh nöõ Maùcta. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 30/7. Leã Thaùnh Pheâroâ Kim ngoân, Giaùm muïc &
Tieán só Hoäi thaùnh.
- Thöù Tö 31/7. Leã Thaùnh Inhaxioâ Loyoâla, Linh muïc.
Leã Nhôù.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 1/8. Leã Thaùnh Anphonsoâ Ligoâri,
Giaùm muïc & Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 2/8. Ngaøy Ñeàn taï Traùi Tim Cöïc
Thaùnh Chuùa Gieâsu. Leã Thaùnh Eusebioâ Vercelli,
Giaùm muïc; Thaùnh Pheâroâ Eymard, Linh muïc.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 3/8. Bieät kính Ñöùc Meï
- Chuùa nhaät 4/8. Chuùa nhaät Tuaàn 18 Thöôøng nieân naêm C.

Ngaøy 28-07-2019 V

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 28/07/2019 Lúc 7:00PM
Giaùo Khu 1

OÂ Phan Vaên Beàn
903-363-3831
2013 Mill Pond Rd, Garland TX 75044

Giaùo Khu 4 OÂ/B Nguyeãn Minh Chung 469-888-3859
2717 Wedgemere dr, Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Hoaøng Vaên Kenny&Chi 972-429-8526
501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094

CHUÙC MÖØNG & CAÀU NGUYEÄN
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
Coâ Anna Nguyeãn Thò Thanh Hoa
(25/12/1979 – 18/07/2019)
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng ñoaøn
nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc Linh hoàn Anna veà
Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho caùc
tang quyeán.

NGAØY THEÁ GIÔÙI CHOÁNG NAÏN BUOÂN NGÖÔØI (30/7)

World Day Against Human Trafficking
Ngaøy 30 thaùng 7 laø Ngaøy Theá Giôùi Choáng Teä Naïn
Buoân Ngöôøi. Vaøo ngaøy naøy, chuùng ta ñöôïc môøi goïi suy
nghó veà caùc naïn nhaân cuûa teä naïn buoân ngöôøi khaép theá
giôùi, keå caû buoân baùn tình duïc vaø söùc lao ñoäng. Hieän nay,
coù hôn 21 trieäu ngöôøi bò buoân baùn khaép theá giôùi; ña soá laø
phuï nöõ vaø treû em, öôùc löôïng coù ñeán 1/3 caùc naïn nhaân
buoân ngöôøi treân khaép theá giôùi laø treû em, goàm caû beù trai
vaø beù gaùi.
Laø ngöôøi Coâng giaùo, chuùng ta nhaän ra ñöôïc taàm quan
troïng cuûa vieäc caàu nguyeän ñeå chaám döùt teä naïn buoân
ngöôøi vaø cuøng vôùi Giaùo hoäi, chuùng ta haõy coù nhöõng haønh
ñoäng cuï theå ñeå giuùp nhieàu ngöôøi thoaùt khoûi caûnh ngheøo
khoå, moät trong nhöõng lyù do ñöa ñeán teä naïn naøy.
July 30 is World Day against Trafficking in Persons.
On this day we reflect on all of the victims of human
trafficking throughout the world, including sex trafficking
and labor trafficking.Currently, there are more than
21 million trafficked people, worldwide. Most of these are
women and children, with the amount of children
trafficked estimated to be around one-third of this total
number, including both boys and girls.
As Catholics, we recognize that prayer is of the utmost
importance. With the Church, we should reach out to help
many people who suffer from poverty, one of the main
reasons that lead to human trafficking.

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

Hieäp lôøi taï ôn Thieân Chuùa, Coäng ñoaøn daân Chuùa taïi
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp thaân aùi chuùc möøng ñeán
Quyù Thaày & Gia ñình nhaân dòp
Leã Khaán Troïn cuûa Thaày Ñoaøn Baù Thònh, C.Ss.R.
Vaøo Chuùa nhaät 28/07/2019
Leã Khaán Laàn Ñaàu cuûa Thaày Nguyeãn Chí Nhaân, S.J.
Vaøo thöù Baûy 10/08/2019
Nguyeän xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Meï Haèng
Cöùu Giuùp ban cho Quyù Thaày ñöôïc beàn ñoã trong ôn goïi
soáng ñôøi thaùnh hieán.

CHAÀU THAÙNH THEÅ
THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (2/8)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 2/8/2019 seõ coù Chaàu Thaùnh
Theå lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng
ñeán 6 giôø 30 chieàu. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm coù ñoïc chung
kinh Loøng Chuùa Thöông xoùt.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính vaø
thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø ôn
chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 8-2019
Vaøo thöù Baûy tuaàn thöù 2 haèng thaùng, Giaùo xöù coù
Nghi thöùc Röûa toäi taïi Nhaø thôø cho caùc em, töùc laø vaøo luùc
4 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 10 thaùng 8.
Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, cha meï em beù
cuøng vôùi ngöôøi ñôõ ñaàu phaûi tham döï Khoùa Höôùng Daãn
Röûa Toäi luùc 7 giôø toái thöù Baûy Ñaàu thaùng Taùm töùc ngaøy
3 thaùng 8 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 2 tuaàn leã
tröôùc ngaøy Röûa toäi ñeå kòp laøm giaáy tôø vaø khi ñi nhôù ñem
theo giaáy khai sinh cuûa em beù.
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.

http://www.dmhcg.org
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Sunday School Calendar

Muøa Thu 2019

* Jul 28 & Aug 04: 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 http://www.ttapkgd.org/
* 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
* Sun, Sep 01: Leã Lao Ñoäng – Nghæ hoïc GLVN/TNTT
Labor Day Weekend - No GLVN/TNTT
* Sun, Sep 08 (9am-10:15am & 1:45pm – 3pm): Hoïp
Phuï Huynh // All-School Parent Meeting
* Sun, Sep 08: Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå withdraw vaø
nhaän “full refund” // Last day to withdraw & receive full
refund
* Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am): Chaøo Côø // AllSchool Assembly
*** 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 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.
THAÙNH LEÃ CHUÙA NHAÄT BAÈNG TIEÁNG ANH
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LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG NGÖÔØI LÔÙN (RCIA)
NIEÂN KHOAÙ 2019-2020
Giaùo Xöù seõ khai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng
2019-2020 vaøo thöù Ba ngaøy 13 thaùng 08 naêm 2019 luùc 7
giôø 30 toái taïi Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ,
phoøng 139.
Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc
haønh ñôøi soáng ñaïo cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù
Ba haøng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham döï Thaùnh
Leã moãi saùng Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am.
Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn
Hieän Xuoáng ngaøy 31 thaùng 05 naêm 2020.
Nhöõng ai muoán theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin
ñeán ñieàn ñôn vaø noäp leä phí taïi vaên phoøng Gíaùo Xöù.

VIEÄC ÑÖA CAÙC AÛNH & AÁN PHAÅM ÑEÁN
NHAØ THÔØ
Ñeå giuùp Cha Chính xöù chu toaøn traùch nhieäm chaêm soùc
ñöùc tin Coâng giaùo cuûa ngöôøi tín höõu theo ñuùng chæ daãn cuûa
Giaùo hoäi noùi chung vaø Giaùo phaän Dallas noùi rieâng, xin
moïi ngöôøi ñöøng ñöa caùc tranh aûnh, CD vaø nhöõng aán phaåm,
ngay caû lieân quan ñeán vieäc thöïc haønh ñaïo ñöùc Kitoâ giaùo,
vaøo trong khuoân vieân Giaùo xöù vaø Nhaø thôø neáu khoâng coù
pheùp cuûa Cha Chính xöù. Chaân thaønh caûm ôn.

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

LÔÙP GIAÙO LYÙ CHO NGÖÔØI COÂNG GIAÙO
TRÖÔÛNG THAØNH NIEÂN KHOAÙ 2019-2020
Giaùo Hoäi kinh nghieäm raèng söï keùm hieåu bieát veà giaùo
lyù laø caên nguyeân cuûa söï sa suùt vaø ngay caû choái boû Ñöùc
Tin. Cuõng do thieáu hieåu bieát veà giaùo lyù, ngöôøi tín höõu
nhieàu khi caûm thaáy luùng tuùng khi caàn phaûi giaûi thích
nhöõng ñieàu Chuùa vaø Hoäi thaùnh daïy. Vì theá, Giaùo Hoäi môøi
goïi nhöõng ai ñaõ chòu pheùp Röûa Toäi roài, caàn phaûi sieâng
naêng ñi hoïc giaùo lyù ñeå roài töø ñoù,
hieåu Chuùa nhieàu
hôn vaø töø choã hieåu Chuùa hôn seõ yeâu meán Ngaøi vaø laøm
theo nhöõng gì Ngaøi daïy.
Vì theá, Cha Chính xöù tha thieát keâu môøi anh chò em
trong Giaùo xöù haõy tích cöïc tham döï caùc buoåi hoïc giaùo lyù
trong Lôùp Giaùo lyù Döï toøng baét ñaàu töø ngaøy 20 thaùng 8 taïi
Phoøng 138, ñeå coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc boå ích ñeå nuoâi
döôõng ñöùc tin Coâng giaùo. Nhöõng ai ñaõ ñöôïc röûa toäi roài thì
khi theo hoïc, khoâng phaûi laøm baøi taäp, nhöng cuõng phaûi ghi
danh ôû Vaên phoøng Giaùo xöù, vôùi leä phí laø 15 Myõ kim cho
saùch giaùo khoa, chöa tính cuoán Kinh thaùnh.

http://www.dmhcg.org
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PHONG CAÙCH TRONG THAÙNH LEÃ
Chuùng ta neân nhôù:

thôø

·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

·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

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.

GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CHEÙN THAÙNH
GIA ÑÌNH CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI
Vì Thaùnh Theå laø trung taâm cuûa ñöùc tin Coâng Giaùo vaø
cuoäc soáng Giaùo Xöù, Chöông Trình Caàu Nguyeän Vôùi Cheùn
Thaùnh Ôn Goïi khuyeán khích caùc gia ñình ghi danh ñeå caàu
nguyeän cho ôn goïi bôûi vì chính töø trong gia ñình maø chuùng
ta seõ gieo caùc haït gioáng ôn goïi ñôøi soáng linh muïc vaø tu só.
Trong Thaùnh Leã chieàu thöù Baûy hoaëc ngaøy Chuùa nhaät,
tröôùc khi ban pheùp laønh, Linh muïc keâu goïi gia ñình tham
gia vaøo Chöông trình naøy tieán ñeán cung thaùnh ñeå ñöôïc
trao Cheùn Thaùnh Ôn Goïi, vaø ngaøi uûy thaùc gia ñình naøy
haõy caàu nguyeän cho ôn goïi ñôøi soáng linh muïc vaø tu só.
Sau khi nhaän cheùn thaùnh veà nhaø, gia ñình ñaët ôû moät
nôi xöùng ñaùng ñeå moïi ngöôøi coù theå qui tuï vaø caàu nguyeän
moãi ngaøy cho ôn goïi. Vaøo thöù Baûy tieáp theo, Cheùn Thaùnh
Gia Ðình seõ ñöôïc ñöa trôû laïi trong Phoøng Thaùnh cuûa Nhaø
Thôø ñeå cho gia ñình keá tieáp.
Nhöõng gia ñình naøo muoán nhaän Cheùn Thaùnh Ôn
Goïi veà nhaø ñeå caàu nguyeän, xin lieân laïc vôùi Vaên phoøng
Giaùo xöù ôû soá ñieän thoaïi (972) 414-7073 hoaëc email
dmhcggarland@gmail.com

YEÂU CAÀU CUÛA GIAÙO PHAÄN DALLAS VEÀ
LINH MUÏC & DIEÃN GIAÛ ÔÛ NÔI KHAÙC ÑEÁN
Notice of Diocese of Dallas Concerning Visiting
Priests And Speakers
Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, caùc linh muïc ñeán
cöû haønh bí tích trong ñòa phaän hoaëc caùc giaùo daân ñeán dieãn
thuyeát, phaûi coù giaáy giôùi thieäu hoaëc chöùng nhaän “khoâng coù
gì ngaên trôû” töø beà treân hoaëc giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa hoï.
Giaáy chöùng nhaän phaûi ñöôïc caáp trong voøng 6 tuaàn leã tröôùc
khi vò ñoù ñeán giaùo phaän.
Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em trong Giaùo xöù khi coù caùc
linh muïc thaân quen ñeán thaêm, xin vui loøng nhaéc nhôû caùc
ngaøi ñeå caùc ngaøi chuaån bò tröôùc giaáy chöùng nhaän maø Giaùo
phaän yeâu caàu.
Visiting priests coming to the diocese to celebrate a
sacrament must present a celebret or affidavit of good
standing issued within the previous six-week period. Lay
speakers must present a letter of good standing from their
pastors or diocese within the previous six-week period.

CHÖÔNG TRÌNH ESL & LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH
Lôùp ESL seõ baét ñaàu khoaù hoïc môùi vaøo ngaøy thöù Ba,
ngaøy 13 thaùng 8 naêm 2019,vaø lôùp Luyeän Thi Quoác tòch
seõ baét ñaàu khoaù hoïc môùi vaøo ngaøy thöù Tö, ngaøy 14 thaùng
8 naêm 2019.
Haèng tuaàn, tröø nhöõng ngaøy nghæ leã, Lôùp ESL ñöôïc
toå chöùc vaøo toái thöù Ba &toái thöù Naêm vaø Lôùp Luyeän Thi
Quoác Tòch vaøo toái thöù Tö, töø 6 giôø chieàu ñeán 9 giôø toái.

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

http://www.dmhcg.org
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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 DallasFort 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:
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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.

Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
Ñieän thoaïi: 562-988-7997
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com

Registration is required; please visit https://www.
cathdal.org/goldanniversary2019 to register.

LIEÂN ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TAÏI
HOA KYØ COÙ TAÂN CHUÛ TÒCH

Registration deadline is Sunday, August 11, 2019.

Theo thoâng baùo chính thöùc cuûa Lm Dominic
Nguyeãn Anh Tuaán, Tröôûng Ban Baàu cöû vaø Caùc Thaønh
Vieân, cuõng nhö thoâng baùo töø Ñöùc oâng Giuse Trònh
Minh Trí, Chuû tòch Lieân ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam
taïi Hoa Kyø ngaøy 18-7-2019 cho bieát:
Cha Joseph Nguyeãn Thanh Chaâu, ñöôïc tín nhieäm laø
Chuû Tòch Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø
nhieäm kyø 10/2019-10/2023. Cuoäc baàu phieáu qua thö
böu ñieän vaø ñieän thö ñaõ ñöôïc thöïc hieän töø 6 thaùng qua.
Ban Baàu cöû goàm Lm Dominic Nguyeãn Anh Tuaán,
Tröôûng Ban vaø 11 Thaønh Vieân trong Ban Baàu Cöû goàm
coù Cha, quyù Phoù Teá, quyù Sô vaø quyù Thaày ñaõ kieåm
phieáu vaø ñeám phieáu vaøo 7giôø chieàu ngaøy 17-7-2019
taïi Seattle (tieåu bang Washington). Toång coäng coù 625
phieáu baàu. Bieân baûn cuoäc ñeám phieáu ñaõ ñöôïc göûi ra
cho quí Linh muïc chuû tòch Mieàn vaø Tröôûng Ban
Truyeàn Thoâng Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam taïi
Hoa Kyø. Trong vai troø Chuû tòch Lieân ñoaøn, Cha Chaâu
seõ laø ñaïi dieän lieân laïc cuûa Coäng ñoàng Coâng giaùo Vieät
Nam vôùi Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø.
Cha Chaâu hieän ñang laøm chính xöù giaùo xöù
Philipphe Phan Vaên Minh thuoäc giaùo phaän Orlando,
tieåu bang Florida; ngaøi cuõng hieän laø Chuû tòch Lieân
Ñoaøn CGVN Mieàn Ñoâng Nam Hoa Kyø. Cha Joseph
Chaâu ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät linh muïc raát t n tuïy
phuïc vuï giaùo daân, coù tinh thaàn hoøa ñoàng vôùi anh em
linh muïc, vaø nhaát laø naêng noå vaø coù loøng cho nhöõng
coâng taùc chung ñoái vôùi taäp theå ngöôøi Coâng Giaùo Vieät
Nam ôû haûi ngoaïi cuõng nhö taïi quoác noäi.
Nghi Thöùc Baøn Giao cuûa Chuû Tòch Lieân Ñoaøn seõ
ñöôïc toå chöùc trong Ñaïi Hoäi Linh Muïc Vieät Nam –
Haønh Trình Emmaus VIII, taïi Thaønh Phoá Santa Ana,
Tieåu Bang California vaøo saùng Thöù Naêm, ngaøy 17
thaùng 10 naêm 2019.
Lm. Traàn Coâng Nghò (Vietcatholic.net)

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.
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REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment possible
in our churches and schools, all parishes are asked to
please run the following announcement in bulletins yearround.
If you believe that you, or someone you know, is a
victim of past or present abuse or sexual abuse, please
notify law enforcement. In the event the abuse involves a
minor, please also contact the Texas Department of Family
and Protective Services through the Texas Abuse Hotline
at 1-800-252-5400 or www.txabusehotline.org). Finally, if
the abuse involves a member of the clergy, a parish
employee, or diocesan employee, please also notify the
Diocese of Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara
Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÜN ÑI LEÃ
SUNDAY MASS DURING SUMMER A AT
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.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
Tieàn In Saùch:
Tieàn Leã Cöôùi:
Tieàn Quaûng Caùo:
Church in Africa Mission:

$15,029.00
$150.00
$300.00
$135.00
$4,048.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB
0661
0962
1238
1535
2192
2566
2827
2869

Teân
Traàn Quyù Ñoân
Ñinh Vieät Hieáu
Nguyeãn Maïnh Huøng
Traàn Troïng Caûnh
Baûo Thaïch
Ñoã Thu Thi Haø
Nguyeãn Maïnh Toaøn
Nguyeãn Xuaân Hoùa
AÅn Danh
Hoäi Quaùn

Soá Tieàn
$20.00
$20.00
$5.00
$5.00
$30.00
$10.00
$20.00
$10.00
$57.00
$1,853.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
0601
Nguyeãn Kim Phuïng
0706
Traàn Quoác Quang
0722
Phaïm Ngoïc Thuùy
0959
Vaên Thò Tuyeát Nga
0972-0973 Nguyeãn Minh Thu

Soá Tieàn
$400.00
$2,450.00
$50.00
$100.00
$400.00

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.
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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…).
8) Nhöõng vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán Hoân phoái, xin vui
loøng lieân laïc vôùi vaên phoøng ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.

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 Tuaàn 17 Thöôøng Nieân Naêm C
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture: Luke 11:1-13

Meditation

: Do you pray with joy and confidence? The Jewswere noted for their devotion to prayer. Formal prayer
was prescribed for three set times a day. And the rabbis had a prayer for every occasion. It was also a custom for rabbis to teach their
disciples a simple prayer they might use on a regular basis. Jesus’ disciples ask him for such a prayer. When Jesus taught his disciples to pray
he gave them the disciple’s prayer, what we call the Our Father or Lord’s Prayer.
God treats us as his own sons and daughters
What does Jesus’ prayer tell us about God and about ourselves? First, it tells us that God is both Father in being the Creator
and Author of all that he has made, the first origin of everything and transcendent authority, and he is eternally Father
by his relationship to his only begotten Son who, reciprocally is Son only in relation to his Father (Matthew 11:27). All
fatherhood and motherhood is derived from him (Ephesians 3:14-15). In the Lord Jesus Christ we are spiritually reborn
and made new, and we become the adopted children of God (John 1:12-13; 3:3).
We can approach God confidently as a Father who loves us
Jesus teaches us to address God as “our Father” and to confidently ask him for the things we need to live as his sons and
daughters We can approach God our Father with confidence and boldness because Jesus Christ has opened the way to
heaven for us through his atoning death and resurrection. When we ask God for help, he fortunately does not give us
what we deserve. Instead, he responds with grace (his favor and blessing) and mercy (pardon and healing). He is kind and
forgiving towards us and he expects us to treat our neighbor the same.
We can pray with expectant faith and trust in the Father’sgoodness
We can pray with expectant faith because our heavenly Father truly loves each one of us and and he treats us as
his beloved sons and daughters. He delights to give us what is good. His love and grace transforms us and makes us like
himself. Through his grace and power we can love and serve one another as Jesus taught - with mercy, pardon, and lovingkindness.
Do you treat others as they deserve, or do you treat them as the Lord Jesus would with grace and mercy? Jesus’ prayer
includes a petition that we must ask God to forgive us in proportion as we forgive those who have wronged us (Matthew
6:14-15). God’s grace frees us from every form of anger, resentment, envy, and hatred. Are you ready to forgive others as the
Lord Jesus forgives you?
Parable of the late night guest
What can we expect from God, especially when we recognize that hedoesn’t owe us anything and that we don’t
deserve his grace and favor? Jesus used an illustration from the hospitality customs of his time to show how God is always
ready to treat us with the best he has to offer. The rule of hospitality in biblical times required that every guest, whether
stranger or friend, be warmly welcomed, refreshed (which often involved the washing of feet), and fed with the best food
and drink available. It didn’t matter what time of the day or night the guests might show up, it was your duty to stop what you
were doing so you could give the guests the best care and shelter you could provide. If there wasn’t adequate
sleeping accommodation for both your guests and your family, the family slept outside under the stars. When guests
showed up in a village, the whole community could be prevailed upon to provide whatever was needed.
Jesus’ parable of the importunate and bothersome neighbor shows a worst case scenario of what might
happen when an unexpected guest shows up in the middle of the night! The family awakens, unbolts the locked door to
receive the guest, then washes the guest’sfeet, and the wife begins to prepare a meal. When the wife discovers that she has no
bread to set before the guest, she prevails on her husband to go and get bread from a nearby family, who by now is also
asleep with their door bolted shut. In a small village it would be easy for the wife to know who had baked bread that day.
Bread was essential for a meal because it served as a utensil for dipping and eating from the common dishes. Asking for
bread from one’s neighbor was both a common occurrence and an expected favor. To refuse to give bread would
bring shame because it was a sign of inhospitality.
God’s generosity towards us
If a neighbor can be imposed upon and coerced into giving bread in the middle of the night, will not God, our
heavenly Father and provider, also treat us with kind and generous care no matter how troubling or inconvenient
the circumstances might appear? Jesus states emphatically, How much more will the heavenly Father give! St. Augustine of
Hippo (354-430 AD) reminds us that “God, who does not sleep and who awakens us from sleep that we may ask, gives
much more graciously.” The Lord Jesus assures us that we can bring our needs to our heavenly Father who is always ready to
give not only what we need, but more than we can ask. God gives the best he has. He freely pours out the blessing of his
Holy Spirit upon us so that we may be filled with the abundance of his provision. Do you approach your heavenly Father
with confidence in his mercy and kindness towards you?
ather in heaven, you have given me a mind to know you, a will to serve you, and a heart to love you. ive me today the
grace and strength to embrace your holy will and fill my heart with your love that all my intentions and actions may be
pleasing to you. elp me to be kind and forgiving towards my neighbor as you have been towards me .

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

http://www.dmhcg.org

Xin vui lòng ủng hộ các Thân chủ quảng cáo trong Bản tin Mục Vụ
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042
(Cạnh chợ Hiệp Thái)
Giờ mở cửa 7AM-7PM

Bột nhúng $900
Frisco. Bao lương thợ bột $1,000.
Bột nhúng $900, chân tay nước
$800. Cần Receptionist hoặc
Manager và người clean up

469-260-7779
214-909-2158

NHÀ BÌNH AN
GX ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

QUẢNG CÁO XIN
GỌI
972 - 414 - 7073

23/6-23/6/2020

* Tận tâm - Uy tín - Thành thật
* GIAO THUỐC TẬN NHÀ MIỄN PHÍ
* CHÚNG TÔi KHÔNG BÁN THUỐC
ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

* Nhận hầu hết các bảo hiểm,
Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
* Tư vấn miễn phí về Medicare
* Rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương
Dược Sĩ Phạm Huy Hòa Kính Mời

Picture Plaque:
$250.00
Single Nameplate:
$350.00
Double Nameplate:
$450.00

Xin liên lạc chị Võ Thị Ngọc Liêm
972-234-0565
(xin để lại lời nhắn)
Email: sales@dmhcg.net.
Columbarium Website:
www.dmhcg.net

LE GỞI TIỀN LẸ
- Chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam
- Đại Lý Điện Thoại của Ultra, Lyca, T-Mobile
$20/tháng Unlimited Talk+Text+Internet

972-238-8955

9788 Walnut St #126, Dallas, TX 75243

26/5-26/8

Trang 10

d Trang Quaûng Caùo

QUAN HƯNG ĐỊA ỐC

THỢ CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ RẺ

- Mua bán nhà đất trong toàn vùng Dallas và phụ cận
- Nhà mới xây, nhà cũ, nhà đấu giá, nhà short sale, nhà bị tịch thu,
v.v... Quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, mua nhà đầu tư
cho mướn, v.v... Tận tâm, kinh nghiệm, làm việc quanh năm.

Email: qhrealtor@gmail.com

Quan - Höng

Trang Quaûng Caùo c

Quan Hưng 214-558-3888 / 817-733-5965

- SỬA ỐNG NƯỚC BỊ BỂ, ỐNG GAS BỊ XÌ, HÀN ỐNG ĐỒNG
- THÔNG NGHẸT CÁC LOẠI ỐNG CỐNG, ỐNG MÁY LẠNH, MÁY GIẶT..V.V.
- THAY MỚI HOẶC SỬA BÌNH NƯỚC NÓNG (WATER HEATER)
- SỬA VÒI TƯỚI CÂY, CÁC LOẠI FAUCETS, BỒN TẮM, MÁY RỬA CHÉN..V.V.
-THAY LỌC NƯỚC, MÁY XAY RÁC, TOILET, QUẠT HÚT, CABINET, BATHTUB
- GẮN CỬA KIẾNG P. TẮM. NHẬN LÀM TẤT CẢ CÔNG VIỆC VỀ NƯỚC

TRIỀU PHẠM 972-757-3921

Văn phòng đối diện Richland College số 445 E. Walnut St, phòng 105, Richardson, TX 75081

Cheri Chuc Nguyen
ULTIMATE HOME HEALTH CARE,

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
VIỆC LÀM UY TÍN, TẬN TÂM
(có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

PlusHospice
1225 BELTLINE RD SUITE 104,GARLAND, TX 75040

469-919-2527
214-717-7787

972-757-9820

28/4-28/10

HÀO PHẠM

214-923-6570

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại,
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo

214-692-0900

- Chuyên lợp mái nhà với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh
nghiệm, nhiệt tình.
- Làm việc đúng hẹn - Đúng tiêu chuẩn.
- Khi có vấn đề xảy ra như: Mưa đá, mái nhà quá cũ thấm nước qua
trần nhà. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Nếu thay mái mới, quý
vị không phải trả tiền Deductible.
- Bảo đảm năm năm cho mọi công việc.

Free Estimate - 2 millions cover for bons & Insurance
9/9-9/1

THỢ HÀN
- Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ
- Cửa sắt, cửa an toàn - Carpot patio
- Nhận làm tất cả các loại cửa sắt.
Liên lạc: Thiện Nguyễn 214-208-4883

972-835-8519

15/4-15/6

TƯƠNG LAI TUTORING

469-878-0343

3112 N. Jupiter Rd, suite 418-420. Garland, TX 75044

Lớp Mẫu Giáo- Lớp 7
- Toán & Anh Văn ( Đọc & Văn Phạm)
- Math & English (Reading Conprehension & Grammar)
Lớp 8 -Lớp 12 - Geometry, Algebra 2, Pre- Calculus

Đặc biệt LỚP HÈ 2019 - Khai giảng 10 tháng 6 năm 2019

Lớp Nhạc âu cơ /cô LIÊN HÀ phụ trách

Chuyên:

PIANO, ĐÀN TRANH, KEYBOARD/ ORGAN, GUITAR & VIOLIN

Khai giảng lớp hè 06/06/19
Mời quí vị tham dự buổi Giới thiệu lớp nhạc vào ngày
Thứ Sáu 24 tháng 5 vào lúc 5.30pm-7pm
Xin liên lạc để ghi danh trước 469-456-4358

Trang Quaûng Caùo
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Trang Quaûng Caùo

NAILS WAREHOUSE

MAI DINH INSURANCE AGENCY
• XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
• NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
• QUYÕ ÑAÏI HOÏC

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044

(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)
Email: mdinh1@farmersagent.com

V N PH NG LUẬT SƯ
Chuyên về Tai nạn xe cộ, tai nạn nghề nghiệp
Thương tích cá nhân

469-556-9854

Văn Phòng Garland: 2645 Arapaho RD, 129, Garland, TX
75044 (Kế bên Starbucks, trong Ultimate Insurance)

Email: knguyen@dhillonla firm.com

Kim Nguy n

Phụ tá Luật Sư

ALLSTATE INSURANCE
You’re in good hands

Tiếng Việt: 214-716-5174 (Minh Nguyễn)
xin gọi để biết chi tiết về việc giảm giá
MICHAEL MCCANN AGENCY
6404 INTERNATIONAL PKWY

AIRCO SERVICE

469-288-7637
H NG TR N

Nhận sửa ch a, lắp đặt AC
(máy lạnh) và heating cho tư
gia và cơ sở thương mại
Kinh nghiệm, đúng hẹn và tận
tâm
21/4-21/12

NHÀ BÁN

Nhà bán MLS 14067550
4017 Arro crest Ln., Garland, TX
75044 (sau lưng nhà thờ, đi bộ đến
nhà thờ được). Giá $264,950, 3/2/2,
năm 1996, 1,644 sqft
Hard ood, granite countertop
L/L: Davi Tran, (lic 059607)

214-718-7906

28/7

28/4-28/5

1550 PLANO TX 75093

TÙNG CONSTRUCTION

Chuyên sửa ch a nhà ở, cơ sở thương mại
Painting: Sơn trong và ngoài nhà
Flooring: Lót gỗ, dán keo, lát gạch
Remodel: Bồn tắm, nhà bếp, phòng ngủ và build phòng,
làm hàng rào gỗ, và thay các loại cửa nhà
Mọi công việc được bảo hành t 6 tháng-3năm
L/L: Tùng

682-718-7001

27/ 7- 27/ 9

469-909-6430
Do Dược s

Lại T. H ng đảm trách

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042

(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)
- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác s , và thuốc tự do
- Bào chế thuốc, có các loại giày cho người bệnh tiểu đường và đau chân

FREE MÁY NHẬN CREDIT CARD
* Lệ phí r nhất (1.25 discount rate).
* Không phải tốn tiền mua máy.
* Ngăn ng a CHECK không
tiền bảo ch ng.

972-408-5996 / 800-718-9648

(Citiwide properties)
445 Walnut st

214-727-3735

BS Nha Khoa
Nha hoa gia đ nh tr em th m m

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000
Nh n b o hiểm
ng ời l n olina

Tr em edicaid C
C edicaid edicare

Giôø môû cöûa: T2: 9am- 6pm , T3- T6: 8:30am-5pm, T7: 8am-2pm

3031 South 1st Street Ste 400, Garlan , TX 75041

105 Richardson, tx 75081

- Mua nhanh, bán nhà nhanh, 18 năm kinh nghiệm
- Không check income 5.5
- Nếu đủ income thì rate r hơn, hoặc NO DOWN
- Hướng d n khách mượn tiền lời r
- Nhà mới giá t $195K trở lên. Ne home garland $250K trở lên

(cell)

20/1-20/6

NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG

(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

- Nha khoa tổng quát - thẩm m - tiểu giải ph u
- Răng giả các loại - nha khoa tr em - phòng ng a

972-235-3999

2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc Jupiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

To advertise in Muc Vu, please call 972.414.7073 - All advertisers are responsible for all contents in their advertising.

Nhà bán gần UTD 3/2/2
CASH ONLY. Gọi anh
Đ c gấp
Nhà trước mặt Nhà Thờ
Giáo X : 3 phòng ngủ,
2 phòng tắm
Đ c Nguyễn

214-755-9948

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE C - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ
S C KH E - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243
Home office: Bloomington, Illinois

Ngöôøi laùng
gieàng toát buïng

THI N X THAI 972-470-9883

PHÔÛ BAÈNG

Nhà Garlan
án
$189,000

hoặc cho thuê $1400/tháng
1,469 sq ft, $650/tháng, 744 sq ft
Xin L.L.

214-227-2203
214-603-7395 cell

23/6-23/7

NIỀNG R NG $2,000 OFF

(972) 485-1200

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARD OOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG HẸN - TẬN TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334
- Hard ood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors
- Free Estimate
-We have First Quality Wood
& Laminate at Affordable price

3443 W. Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goùc Jupiter & Campbell)

T2-T7: 9am-6pm, T4: 12pm-8pm

972-414-1515

Ngô Lan Phương, D.D.S.

- Nha Khoa Tr Em - Gia Đình - Thẩm M - Niềng Răng
- Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30 -50 )
Nhận bảo hiểm PPO, tr em CHIP & Medicaid,
người lớn Medicare & Medicaid

Qu ng cáo in g i 972.414.7073 - Th n ch

u ng cáo hoàn toàn ch u trách nhiệm v nội ung u ng cáo c a m nh.

