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Có câu chuyện về cô giáo Mary được điều về dạy ở một trường 
học nọ. Trong lớp cô phụ trách có một học sinh ngỗ nghịch 
tên là Bill. Em này thường gây cho cô giáo trẻ sự bực bội 

và biến lớp học thành một nơi bát nháo. Một buổi sáng kia, cô Mary 
đến lớp sớm hơn và ngồi ở bàn thầy giáo hí hoáy viết tốc ký lên một 
trang giấy, thì bất ngờ Bill xuất hiện. Cậu bé tiến lại gần bàn cô 
giáo và nói: “Cô đang viết gì vậy?” Mary đáp: “Cô viết lời cầu 
nguyện với Chúa đó”. Bill chế giễu: “Chúa có thể đọc 
được chữ tốc ký hay sao?” Cô Maryi đáp: “Người 
có thể làm được mọi sự. Ngay cả việc nhậm lời cầu 
xin này của cô!”. Nói xong, cô để mảnh giấy kia 
vào trong cuốn Kinh thánh, và quay lên viết bài 
học trên bảng cho cả lớp. Lợi dụng lúc cô giáo 
loay hoay viết, Bill đã lén lấy cắp mảnh giấy có 
ghi lời cầu nguyện của cô giáo và bỏ vào trong 
cuốn tập của cậu. Hai mươi năm sau, Bill đã 
trở thành giám đốc của một công ty lớn. Một 
hôm ông ta lục tìm một đồ vật cũ để trên gác xép 
ngôi nhà xưa của cha mẹ ông. Bill tình cờ cầm lên 
một cuốn sổ ghi bài học thuở nhỏ và đột nhiên thấy 
một mảnh giấy vàng ố rơi xuống sàn. Đó là mẩu giấy 
có ghi chữ tốc ký. Bill không hiểu nội dung những dòng chữ 
ấy. Ông gấp tờ giấy kia lại, mang đến văn phòng nhờ cô thư ký đọc 
giúp. Cô ta đã viết lời dịch vào một tờ giấy khác và đưa cho Bill. 
Ông nhận ra đó là lời cầu nguyện của cô giáo Mary năm xưa, nội 
dung lời cầu ấy như sau: “Lạy Chúa, xin đừng để con bị thất bại 
trong nghề giáo của con. Con không thể làm cho lớp con đang dạy 
vào khuôn khổ kỷ luật được, vì có một cậu học trò tên là Bill hay phá 
bĩnh. Xin Chúa hãy uốn nắn tâm hồn cậu bé này. Vì theo con nhận 
xét: Cậu bé ấy có thể trở thành một người hoặc rất tốt hoặc rất xấu 
sau này”. Câu cuối cùng như một nhát búa nện vào đầu Bill, bắt 
ông phải suy nghĩ. Thật ra chỉ vài giờ trước đó, Bill có dự tính lao 
vào một vụ làm ăn buôn lậu, hy vọng sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho 
công ty. Ông cầm tờ giấy kia lên gấp lại cho vào chiếc ví để trong 
túi quần. Rồi trong suốt một tuần lễ kế tiếp, mỗi khi có dịp là ông 
lại lôi tờ giấy kia ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuối cùng thì lời cầu 
nguyện của cô giáo được viết trước đó hai mươi năm đã phát huy 
tác dụng và làm thay đổi ý định buôn lậu của Bill. Mấy tuần sau, khi 
có dịp ngang qua nhà cô giáo cũ, ông đã tìm đến thăm cô và kể cho 
cô nghe về lời cầu nguyện của cô cách đây 20 năm đã có sức mạnh 
làm thay đổi cuộc đời hiện tại của ông ra sao.

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 29 Thường niên năm C 
hôm nay (Lc 18:1-8), Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy kiên trì cầu 
nguyện như bà góa trong bài dụ ngôn cứ kêu gào mãi với một ông 
quan tòa bất chính để ông ta minh oan cho bà. Chắc chắn rằng khi 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này không phải là để nói rằng Thiên 
Chúa giống như ông quan tòa này cuối cùng phải giải quyết để khỏi 
bị nghe càm ràm nhức đầu! Chủ ý của bài dụ ngôn là thái độ cầu 
nguyện kiên trì của chúng ta dâng lên Thiên Chúa và sức mạnh của 
lời cầu nguyện.

Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng không phải khi chúng ta kiên trì 
cầu nguyện thì cuối cùng Thiên Chúa nhất thiết phải ban cho điều 
chúng ta xin. Không phải vậy đâu! Chúng ta đã từng cầu nguyện cho 
người thân được lành bệnh, nhưng rồi cũng qua đời! Chúng ta cầu 
nguyện mỗi ngày cho bình an trong gia đình và xã hội nhưng rồi vẫn 
còn đó xung đột, bạo lực, chiến tranh. Và trong mùa tranh cử này, 

chúng ta cầu nguyện sao cho có những ứng cử viên biết bênh vực 
phẩm giá và sự sống của con người từ khi là một thai nhi 

cho đến một người bệnh sắp chết, nhưng lại không 
thấy có ai sáng giá cả, v.v… Thế thì tại sao Chúa 

Giêsu nói với chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện?

Thánh John Henry Newman của Anh quốc mới 
được Đức Thánh Cha tuyên phong hôm Chúa nhật ngày 

13 tháng 10 vừa qua, nhận định rằng: “Chúng ta biết rằng ý 
Chúa muốn chúng ta cầu xin. Tuy nhiên, chúng ta không biết chắc 
chắn Chúa sẽ ban cho điều chúng ta kêu cầu hay không. Nếu chúng 
ta biết chắc Chúa có ý định làm gì với lời cầu xin của chúng ta, 
chúng ta đừng nên cầu nguyện nữa.” Nói như thế, Thánh Newman 
có ý nói rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa và vì thế việc cầu 
nguyện là của chúng ta đối với Ngài, còn việc Ngài ban cho chúng 
ta ra sao không phải là việc của chúng ta. 

Đúng thế, việc kiên trì cầu nguyện nhắc nhở chúng ta về sự bất 
lực và yếu đuối của con người. Đồng thời khi kiên trì cầu nguyện, 
chúng ta có cơ hội nhận ra nhu cầu và ước muốn sâu thẳm nhất của 
chúng ta chứ không phải chỉ là sự an toàn về vật chất hoặc sức khỏe 
bản thân mà là tình yêu, niềm tin, sự công chính, lòng tha thứ và tình 
xót thương. Thật sự thì khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, chúng ta 
được kết hiệp với Thiên Chúa như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta từng 
nói: “Việc cầu nguyện mở rộng con tim của chúng ta cho đến khi nó 
có khả năng chứa đựng chính Thiên Chúa là quà tặng cho chúng ta.”

Như thế, cuối cùng ra, cầu nguyện không phải là thuyết phục 
Thiên Chúa hãy làm điều chúng ta muốn, cho dù có ý cao thượng 
đến như thế nào. Thay vì đó, cầu nguyện chính là mời gọi Thiên 
Chúa đến uốn nắn chúng ta trong đức tin để đón nhận điều Ngài 
muốn cho chúng ta. Nói một cách khác, cầu nguyện đúng nghĩa 
không thay đổi Thiên Chúa nhưng thay đổi chúng ta! † 

THAY ĐỔI TÂM HỒN 
NGƯỜI TÍN HỮU

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

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 2  THƯ NG NI N
N M C - NGÀ  20 10 201

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• Lễ Chiều Thứ Bảy* 6:00 PM
• 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.

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 hoặc (562) 682-8591

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 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 (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 &
Đại diện Tòa Án Hôn Phối

Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình

Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Vân, CMR. (816) 489-6759
Ban Việt Ngữ

Thầy Lê Thanh (469) 867-6025
Hội Phụ Huynh

Anh Khiêm Dương (469) 328-0735
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Cô 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

Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh Phạm Đức Lâm (214) 549-0897
Đoàn Thanh Niên Công Giáo

Anh Phạm Khắc Nghi (603) 858-2474
Mục Vụ Giới Trẻ

Anh David Phạm (469) 602-1288
Nhóm Nguồn Sống

Anh Nguyễn Trí (214) 406-3475
Ban Trật Tự

Anh 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
Cô Nguyễn Ngọc Hiếu (214) 235-3523

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước (972) 489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm (972) 234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến (972) 408-5996

CÁC GIÁO KHU
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể (214) 603-2330
Khu 3: Bà Nguyễn T. Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ông Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ông Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thuý (214) 478-7575
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung (469) 734-0057
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

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

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ

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.

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật:
Xin liên lạc với các Trưởng Giáo Khu

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

www.dmhcg.org |  www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish |  dmhcggarland@gmail .com



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

V Chuùa Nhaät XXIX Thöôøng Nieân - Naêm C Trang 3 Ngaøy 20-10-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 20/10. Chuùa nhaät Tuaàn 29                      

                Thöôøng nieân naêm C,  Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo. 
Quyeân tieàn laàn 2 giuùp caùc xöù truyeàn giaùo.

- Thöù Hai 21/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 22/10. Leã Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II.
- Thöù Tö 23/10. Leã Thaùnh Gioan Capistranoâ, Linh muïc.
- Thöù Naêm 24/10. Leã Thaùnh Antoân Maria Clareùt, Giaùm

muïc.
- Thöù Saùu 25/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 26/10. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa nhaät 27/10. Chuùa nhaät Tuaàn 30 Thöôøng nieân naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Höu Trí cuûa caùc Linh 
muïc Giaùo phaän Dallas. 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 Teâreâsa Phaïm Thò Vaân
(07/11/1956 – 10/10/2019)

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

caùc tang quyeán.

THAÙNG 10: THAÙNG MAÂN COÂI
Laàn haït Maân Coâi laø moät loái caàu nguyeän theo Phuùc 

AÂm goàm nhöõng lôøi yeâu thöông, chaân thaønh vaø ñôn sô 
nhaát: haõy nhìn ngaém, toân thôø, chieâm ngöôõng, suy nieäm 
nhöõng maàu nhieäm cuûa Chuùa Gieâsu.

Nhöõng ai laàn haït chung moät chuoãi Maân Coâi trong 
caùc nhaø thôø hoaëc nhaø nguyeän hay trong gia ñình, 
trong coäng ñoaøn tu trì, trong hieäp hoäi ñaïo ñöùc, hoaëc 
khi nhieàu ngöôøi hoïp nhau nhaèm muïc ñích toát, thì ñöôïc 
höôûng moät ôn ñaïi xaù; coøn ñoïc trong nhöõng hoaøn caûnh 
khaùc, thì ñöôïc höôûng moät ôn tieåu xaù (Thuû baûn AÂn xaù, 
aán baûn 1999, concessio 17).

THAÙNG 10: THAÙNG 
TOÂN TROÏNG SÖÏ SOÁNG

October: Respect Life 
Month

Haèng naêm, Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Hoa Kyø ñaët Thaùng 10 laø Thaùng Toân Troïng 
Söï Soáng. Ñaây laø moät cô hoäi ñeå coå voõ vieäc baûo veä 
phaåm giaù vaø söï soáng con ngöôøi trong moïi giai ñoaïn, töø 
luùc töôïng thai trong loøng meï ñeán luùc cheát töï nhieân.

Every year, the USCCB (U.S. Conference of Catholic 
Bishops) designates October as Respect Life Month. It 
is an opportunity to promote and protect the dignity of 
all human life in all stages from conception until natural 
death.

THAÙNG 10: THAÙNG TRUYEÀN GIAÙO NGOAÏI THÖÔØNG
Nhaân kyû nieäm 100 naêm Toâng 

Thö Maximum Illud cuûa Ñöùc Giaùo 
Hoaøng Beâneâñictoâ XV ban haønh ngaøy 
30/11/1919 veà söù maïng truyeàn baù 
Ñöùc Tin treân theá giôùi, Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ ñaõ quyeát ñònh choïn thaùng 
10 naêm 2019 laøm Thaùng Truyeàn Giaùo 

Ngoaïi Thöôøng ñeå laøm soáng laïi tinh thaàn truyeàn giaùo.

Chuû ñeà cuûa Thaùng Truyeàn Giaùo Ngoaïi Thöôøng 
ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ choïn laø “Ñöôïc Thanh 
Taåy Vaø Ñöôïc Sai Ñi: Hoäi Thaùnh Cuûa Ñöùc Kitoâ Laøm 
Söù Vuï Truyeàn Giaùo Treân Theá Giôùi”. 

Ngaøy 20/10 naêm nay laø Chuùa nhaät Truyeàn Giaùo. 
Vaøo ngaøy naøy, chuùng ta ñöôïc môøi goïi suy tö veà taàm 
quan troïng cuûa coâng vieäc truyeàn giaùo ñoái vôùi ñôøi soáng 
cuûa Hoäi thaùnh. Ngaøy naøy cuõng nhaéc nhôû chuùng ta phaûi 
hieäp nhaát vôùi Giaùo hoäi khaép theá giôùi vaø kieân quyeát 
thöïc hieän söù vuï rao giaûng maø Chuùa Kitoâ trao phoù baèng 
lôøi caàu nguyeän, söï ñoùng goùp taøi chaùnh vaø daán thaân 
phuïc vuï.

THAÙNH LEÃ GIA ÑÌNH BAÈNG TIEÁNG ANH 
(Ngày 20/10)

Giaùo xöù coù Thaùnh leã Gia ñình baèng tieáng Anh vaøo 
luùc 5 giôø chieàu Chuùa nhaät 20/10 saép ñeán (töùc Chuùa 
nhaät tuaàn thöù 3 trong thaùng 10). Nhoùm Corpus Domini 
hieän phuï traùch Chaàu Thaùnh Theå baèng tieáng Anh töø 
8pm – 9pm vaøo moãi thöù Naêm tuaàn thöù 3 trong thaùng, 
seõ phuï traùch phaàn thaùnh nhaïc cho Thaùnh leã tieáng Anh 
naøy.

What: Family English Mass - All ages are welcome

When: 5pm Sunday October 20th, 2019 (Third 
Sunday of the Month)
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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.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 20/10/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  7  AC Buøi Vieät & Höông 469-939-4633
105 Springdale ct., Allen TX 75002 

NGAØY Y TEÁ & PHUÙC LÔÏI (26/10)
Nhaèm giuùp cho caùc tín höõu trong Giaùo xöù noùi rieâng 

& Coäng ñoàng ngöôøi Vieät noùi chung trong vuøng Dallas, 
Giaùo xöù seõ toå chöùc Ngaøy Y Teá & Phuùc Lôïi vôùi söï 
tham gia cuûa moät soá baùc só, döôïc só vaø y só, cuõng nhö 
caùc chuyeân vieân trong laõnh vöïc y teá & an sinh xaõ hoäi, 
ñaëc bieät coù chích ngöøa cuùm mieãn phí.

Thôøi gian: 9 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu Thöù Baûy 
ngaøy 26/10

Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng Trung Taâm Thaùnh Anphong

Löu yù: Neáu ai muoán thöû maùu ñeå ño ñoä môõ vaø ñöôøng, 
xin ñöøng aên uoáng gì toái thieåu laø 8 tieáng ñoàng hoà tröôùc 
khi laáy maùu.

40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG
Ñeå höôûng öùng 

chöông trình 40 NGAØY 
CAÀU NGUYEÄN CHO 
SÖÏ SOÁNG cuûa Giaùo 
phaän Dallas baét ñaàu 

töø ngaøy 25/9 ñeán ngaøy 3/11, Giaùo Xöù #Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp seõ tham döï buoåi Caàu Nguyeän cho Söï Soáng 
cuaû Thai Nhi taïi :

* Ñòa ñieåm: SOUTHWESTERN WOMEN’S
SURGERY CENTER (8616 Greenville Ave., Suite 
101, Dallas, TX 75243)

* Thôøi gian: Thöù Ba 22/10/2019, töø 1 giôø chieàu ñeán
7 giôø toái

1:00pm - 2:00pm: Linh muïc & Tu Só
2:00pm – 3:00pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
3:00pm – 4:00pm: Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï
4:00pm – 5:00pm: Lieân Minh Thaùnh Taâm
5:00pm – 6:00pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
6:00pm – 7:00pm: Hoäi Hieäp só Knights of Columbus

Quyù OÂng baø vaø Anh chò em cuøng baïn beø coù theå ñeán 
tham döï vaøo baát cöù luùc naøo trong nhöõng giôø ghi treân, 
ñeå cuøng giaùo xöù chung loøng caàu nguyeän vì ñaây laø moät 
cô hoäi ñeå coå voõ vieäc baûo veä phaåm giaù vaø söï soáng con 
ngöôøi trong moïi giai ñoaïn, töø luùc töôïng thai trong loøng 
meï ñeán luùc cheát töï nhieân.

40 Days for Life Dallas from September 25 through 
November 3 is a focused pro-life effort that consists 
of 40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, and 
community outreach. The prayer vigil will be 7 days a 
week outside SOUTHWESTERN WOMEN’S SURGERY 
CENTER at 8616 Greenville Ave., Dallas, TX 75243. 
We are praying that, with God’s help, this effort will 
help bring an end to abortion not only in our city but 
also throughout America! 

Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will 
have a prayer vigil at this abortion center on Tuesday, 
October 22  from 1 pm – 7 pm. For more information, 
please visit prolifedallas.org/40days. 

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP THEÂM SÖÙC (27/10)
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2019 

ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 20 thaùng 10, 1giôø45 – 3giôø 
chieàu ôû Nhaø Gieârañoâ. Lôùp Theâm Söùc laø Lôùp GL_10A, 
GL_10B, GL_10C, vaø GL_10J.  

CHÖÔNG TRÌNH 
LEÃ CAÙC THAÙNH (1/11) & LEÃ CAÙC LINH HOÀN 

(2/11)
* Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ (1/11): Leã Buoäc
- Thöù Naêm 31/10: Leã Voïng luùc 7pm

- Thöù Saùu 1/11: Coù 4 Thaùnh leã luùc 6:45am, 9:00am,
7:00pm & 9:00pm

* Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Qua Ñôøi (2/11):
- Thöù Saùu 2/11: Taïi Nhaø thôø luùc 8am; taïi Nhaø Bình

an (Columbarium) luùc 11 giôø saùng.

Troïn thaùng 11 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh rieâng ñeå caàu 
nguyeän cho linh hoàn nhöõng ngöôøi quaù coá, linh hoàn 
toå tieân, oâng baø, cha meï, thaân baèng quyeán thuoäc, caùc 
chieán só vò quoác vong thaân, caùc aân nhaân,  caùc linh hoàn 
moà coâi.   



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

V Chuùa Nhaät XXIX Thöôøng Nieân - Naêm C Trang 5 Ngaøy 20-10-2019   V

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.

CHÆ DAÃN VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN AÂN   
 CHO CAÙC LINH HOÀN

KHI VIEÁNG NHAØ THÔØ & VIEÁNG NGHÓA TRANG

Töø tröa ngaøy Leã Caùc Thaùnh (1/11) ñeán nöûa ñeâm 
ngaøy Leã Caùc Linh Hoàn (2/11), nhöõng ai vieáng nhaø thôø, 
nhaø nguyeän (ñoïc moät kinh Laïy Cha vaø moät kinh Tin 
Kính) thì ñöôïc höôûng moät ôn toaøn xaù, vôùi nhöõng ñieàu 
kieän thöôøng leä (xöng toäi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù 
Ñöùc Giaùo hoaøng); nhöng phaûi daønh cho caùc linh hoàn. 
Ôn ñaïi xaù moãi ngaøy ñöôïc höôûng moät laàn maø thoâi.

Töø ngaøy 01/11 ñeán ngaøy 08/11 naøy, caùc tín höõu 
thaønh kính ñi vieáng nghóa trang hoaëc Nhaø Bình an 
trong Giaùo xöù (vaø duø chæ coù ñoïc kinh thaàm caàu nguyeän 
cho caùc linh hoàn) cuõng ñöôïc höôûng nhôø moät ôn toaøn 
xaù, nhöng phaûi chæ cho caùc linh hoàn (trong 8 ngaøy naøy, 
moãi ngaøy ñöôïc höôûng ôn toaøn xaù moät laàn maø thoâi).

Caùc ngaøy khaùc trong naêm, khi ñi vieáng nghóa trang, 
Nhaø Bình an trong Giaùo xöù vaø caàu nguyeän cho caùc linh 
hoàn, thì ñöôïc höôûng nhôø ôn tieåu xaù. 

(Thuû baûn AÂn xaù Enchiridion Indulgentiarum, naêm 
1999, concessio 29).

HOÄI GIÔÙI TREÛ COÂNG GIAÙO DALLAS
Dallas Catholic Youth Conference (DCYC) 

Ñöôïc söï baûo trôï cuûa Giaùo phaän Dallas, Ñaïi hoäi 
Giôùi Treû Coâng Giaùo laø moät cô hoäi toát cho caùc em 
theâm loøng yeâu meán Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø 
Chaàu Thaùnh Theå, vaø  sinh hoaït vôùi caùc em töø nhöõng 
giaùo xöù khaùc trong Giaùo phaän. Ñaïi hoäi giôùi treû naøy 
daønh cho nhöõng em lôùp trung hoïc vaø döôùi 18 tuoåi vaø 
seõ ñöôùc toå chöùc vaøo ngaøy 14– 16 thaùng 2, naêm 2020 
taïi Frisco Convention Center. Leä phí laø $200 vaø ngaøy 
haïn ñeå ghi danh laø ngaøy 08 thaùng 12. Ñeå bieát theâm 
chi tieát, Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc trong nhöõng ngaøy 
Chuùa nhaät.

What: Sponsored by Diocese of Dallas, Dallas 
Catholic Youth Conference (DCYC) is an opportunity 
for youth to meet Jesus through talks, music, 
Eucharistic Adoration, Reconciliation, and meeting 
other youth in the diocese.

Who:  Any high school students under the age of 18

When:  Friday, February 14 - Sunday, February 16, 2020

Where:  Frisco Convention Center/ Embassy 
Suites Hotel

Fee:  $200

Due Date:  December 08, 2019 

Please pick up applications for registration in Khoái 
Giaùo Duïc Office.

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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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 13/10/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,002.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,225.00 
Giuùp Chuûng Vieän Holy Trinity: $764.00 
Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   Nguyeãn Luyeán $50.00 
   SDB 3112 $100.00  

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0013 AÅn Danh $50.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
1355 Nguyeãn Thò Anh $10.00 
2523 Nguyeãn Vaên Cao $10.00 
3072 Nguyeãn Vieät Anh $10.00 

Hoäi Quaùn $6,895.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0324 Leâ Quang Long $100.00 
0650 Tröông Hieàn $250.00 
0651 Tröông Hieàn $250.00 
0703 Traàn Tuyeân $200.00 
0875 Nguyeãn Michael $2,200.00 
0969 Nguyeãn Phi Laâm $100.00 

THAÙNH LEÃ CHO NH ÕNG CA   
ÙI ET HOÂN TRONG VOØNG 1 NAÊM 
MASS FOR NEWLYWEDS 2019

Giaùo phaän Dallas seõ toå chöùc moät Thaùnh leã chuùc 
möøng cho nhöõng ñoâi hoân phoái môùi keát hoân trong voøng 
1 naêm (nhöõng ai keát hoân keå töø ngaøy 1/11/2018). Thaùnh 
leã naøy seõ do Ñöùc Cha Edward Burns cöû haønh vaøo 
thöù Baûy ngaøy 2/11/2019 luùc 5 giôø chieàu taïi Nhaø thôø 
Chính toøa Ñöùc Meï Guadalupe. Seõ coù tieáp taân sau 
Thaùnh Leã.

Muoán tham döï, xin ghi danh ôû website www.cathdal.
org/newlyweds. Haïn choùt ghi danh laø thöù Saùu ngaøy 
25/10.

The Diocesan Newlywed Mass honoring newly 
sacramentally married couples in a Catholic Church 
within the Diocese of Dallas since November 1, 2018, 
will be held on Saturday, November 2nd at 5:00 p.m. 
at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. 
Registration for this event is required and the deadline 
to register is Friday, October 25, 2019. A festive 
reception will be held following the Mass in the Grand 
Salon.

For additional information, please contact Michael 
Stratman at mstratman@cathdal.org or 214.379.2880

NATIONAL VOCATIONS AWARENESS WEEK 
NOVEMBER 3-9, 2019

November 1-3, 2019 - ABLAZE Retreat
All youth from grades 8th – 12th are invited to attend 

this fun, faith, and joy-filled weekend retreat celebrating 
our Catholic Faith. There will be great music, fellowship, 
talks, Mass, Adoration and more at this Eucharistic 
centered Retreat. Talks will be given by the Franciscan 
Friars of the Renewal.  Find more information at www.
ablazeretreat.com.

November 3-4, 2019 Come and See at Holy Trinity 
Seminary

This is an event for 17+ year old men who wish to 
discern their vocation more seriously by experiencing 
the daily life of a seminarian. They will experience 
the seminary’s routine of prayer, classes, meals, and 
brotherhood with other men seeking after the Lord’s will 
in their life.

Contact the Office of Vocations for more information 
214-379-2860.

November 4, 2019 St. Andrew Dinner at Holy 
Trinity Seminary

This evening is for young men between the grades 
9th - 12th who would like to explore more about the 
priesthood. The evening will begin at 6:00 p.m. with 
Mass followed by a short program, dinner and a tour 
of the seminary. If you know of a young man that is 
interested in more information please have them contact 
the Office of Vocations at 214-379-2860 or register at 
www.dallasvocations.org.

November 9, 2019 Marian Brunch for High School 
Women

This event is for young women between the grades 
of 9th-12th who are interested in learning more about 
the religious and consecrated life. We will begin with 
9:30 a.m. Mass at St. Rita Catholic Church followed by a 
brunch and short program. If you know of a young woman 
that may be interested in more information please have 
her contact the Office of Vocations at 214-379-2860 or 
register at www.dallasvocations.org.
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PHI LUAÄT TAÂN HOAØN THAØNH TÖÔÏNG ÑAØI 
ÑÖÙC MEÏ CAO NHAÁT THEÁ GIÔÙI

Tôø Aleteia, nghóa laø Chaân Lyù Raïng Ngôøi cho bieát 
Phi Luaät Taân, hay coøn goïi laø Philippines, vöøa hoaøn 
thaønh töôïng ñaøi Ñöùc Meï cao nhaát theá giôùi, cao hôn 
gaáp ñoâi töôïng ñaøi Ñöùc Meï töøng ñöôïc coi laø cao nhaát 
theá giôùi ôû Venezuela. Böùc töôïng cao ñeán 100m naøy ñaõ 
ñöôïc hoaøn thaønh vaø ñaõ baét ñaàu ñoùn tieáp caùc tín höõu ñeán 
haønh höông nhö quyù vò vaø anh chò em coù theå thaáy trong 
video naøy. Tuy nhieân, ñeán naêm 2021 böùc töôïng môùi 
ñöôïc chính thöùc khaùnh thaønh ñeå truøng vaøo dòp kyû nieäm 
500 naêm ñaïo thaùnh Chuùa ñeán vôùi quoác gia naøy.

Taùc giaû cuûa böùc töôïng naøy laø oâng Eduardo De Los 
Santos Castrillo, moät nhaø ñieâu khaéc noåi tieáng khaép Phi 
Luaät Taân. OÂng maéc moät caên beänh hieåm ngheøo nhöng 
ñaõ caàu nguyeän ñeå coù theå soáng cho ñeán khi hoaøn taát caùc 
haïng muïc caên baûn cuûa böùc töôïng naøy. OÂng sinh ngaøy 
31 thaùng 10 naêm 1942, vaø ñaõ ñöôïc Chuùa goïi veà vaøo 
ngaøy 18 thaùng Naêm, 2016. Nhöõng ngöôøi keá thöøa oâng ñaõ 
coù theå hoaøn thaønh böùc töôïng nhö loøng mong muoán cuûa 
oâng.

Döôùi chaân böùc töôïng laø ñeàn thaùnh “Ñöùc Meï laø Meï 
Toaøn Coõi AÙ Chaâu” vôùi dieän tích hôn 12,000 meùt vuoâng. 
Töôïng ñöôïc xaây treân nuùi Monte María, nghóa laø Nuùi 
Ñöùc Meï Maria, thuoäc thaønh phoá Batangas cuûa Phi Luaät 
Taân.

Sau khi hoaøn taát töôïng ñaøi, hieän nay caùc haïng muïc 
khaùc ñang ñöôïc xaây döïng bao goàm ñeàn thôø Thaùnh Giaùo 
Hoaøng Gioan Phaoloâ II, vaø 12 nhaø nguyeän Thaùnh Maãu 
ôû taàng ba; moät nhaø haøng ôû taàng boán; moät nhaø haùt nhoû 
vaø caùc phoøng hoäi nghò, vaø thaäm chí coù caû moät trung taâm 
thöông maïi vaø khaùch saïn töø taàng 5 ñeán taàng 16. ÔÛ taàng 
17 laø moät ñaøi quan saùt coù theå nhìn toaøn caûnh thaønh phoá 
Batangas.

Tröôùc khi böùc töôïng Ñöùc Meï naøy ñöôïc hoaøn thaønh, 
töôïng ñaøi Ñöùc Meï Nöõ Vöông Hoøa bình taïi thaønh phoá 
Trujillo, Venezuela, ñöôïc xaây döïng naêm 1983 ñöôïc 
keå laø cao nhaát theá giôùi vôùi chieàu cao laø 47m. Nhö theá, 
töôïng ñaøi “Ñöùc Meï laø Meï Toaøn Coõi AÙ Chaâu” cao hôn 
gaáp ñoâi töôïng ñaøi cuûa Venezuela.

Sau khi thoaùt ñöôïc ñaïi hoïa coäng saûn, trong moät 
haønh ñoäng ñeå taï ôn, toân vinh, vaø ñeàn taï traùi tim Ñöùc 
Meï ngöôøi daân Bulgaria hay coøn goïi laø Baûo Gia Lôïi, 
ñaõ cuøng nhau xaây döïng leân töôïng ñaøi Ñöùc Meï laø Meï 
Thieân Chuùa cao ñeán 31m vaø ñöôïc khaùnh thaønh vaøo 
naêm 2003. Töôïng ñaøi naøy laø töôïng ñaøi cao thöù ba treân 
theá giôùi sau töôïng ñaøi cuûa Venezuela vaø Phi Luaät Taân.

Ñaëng Töï Do

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 year-round.

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

FAMILY BIBLE CHALLENGE
 The Leadership Institute of the Diocese of 

Bridgeport has invited the families in the Diocese 
of Dallas to join in the Family Bible Challenge. 
The Family Bible Challenge begins on Catechetical 
Sunday, September 15, 2019. Families can join at any 
time.

Each Sunday, families will receive an email 
identifying a new passage that they are asked to read 
together as a family, reflect upon, and discuss. We will 
provide the passage and the questions. You just have to 
make the time.

The “challenge” is to engage your family with 
Sacred Scripture. There is no contest. There are no 
rules. There is, however, the great benefit of falling in 
love with Jesus through the power of the Good News 
found in the Bible.

Parishes are asked to share this Family Bible 
Challenge with their families. There is no cost to 
participate.

Register Here for the Family Bible Challenge: 
https://familybiblechallenge.org/



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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ÑAÏI HOÄI LINH MUÏC VIEÄT NAM TAÏI HOA KYØ - EMMAUS VIII

Töø chieàu thöù Hai ngaøy 14 thaùng 10 ñeán tröa thöù Naêm 
ngaøy 17 thaùng 10 vöøa qua, Ñaïi Hoäi Linh Muïc Vieät Nam 
vôùi teân goïi Haønh trình Emmaus VIII ñaõ ñöôïc toå chöùc 
taïi Trung taâm Coâng Giaùo Vieät Nam thuoäc Giaùo phaän 
Orange vôùi söï tham döï cuûa 225 linh muïc trong toång soá 
khoaûng 1000 linh muïc Vieät Nam taïi Hoa Kyø. Ñaây laø Ñaïi 
hoäi coù con soá linh muïc tham döï ñoâng nhaát töø tröôùc ñeán 
giôø.

Ñaïi Hoäi Linh Muïc “Haønh Trình Emmaus” ñöôïc toå 
chöùc 2 naêm moät laàn. Ñaây laø dòp caùc Linh muïc gaëp gôõ, 
chia seû kinh nghieäm, khuyeán khích vaø naâng ñôõ nhau 
trong vieäc phuïc vuï Giaùo Hoäi.

Thaùnh Leã Khai Maïc Ñaïi hoäi Emmaus VIII vôùi chuû 
ñeà “Anh Em Haõy Giöõ Maõi Tình Huynh Ñeä” ñaõ ñöôïc cöû 
haønh taïi Nhaø nguyeän Trung Taâm CGVN, GP Orange. 
Chuû teá vaø thuyeát giaûng laø Ñöùc Cha Oscar Solis, Giaùm 
Muïc Giaùo Phaän Salt Lake City, tieåu bang Utah, vaø ñoàng 
thôøi laø Chuû tòch Tieåu ban veà Muïc vuï Chaâu AÙ Thaùi Bình 
Döông thuoäc Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø.

Cuøng ñoàng teá vôùi ngaøi coù Ñöùc Toång Giaùm muïc 
Christophe Pierre, Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Hoa Kyø. 
Trong Thaùnh Leã, Ñöùc OÂng Giuse Trònh Minh Trí, Chuû 
Tòch Lieân Ñoaøn, ñaõ ngoû lôøi chaøo möøng vaø tuyeân boá khai 
maïc Ñaïi Hoäi Linh Muïc – Haønh Trình Emmaus VIII.

Sau Thaùnh leã laø böõa côm toái vaø phaàn giôùi thieäu veà 
sinh hoaït cuûa 8 Mieàn trong Lieân ñoaøn Coâng giaùo Vieät 
Nam taïi Hoa Kyø.

 Böôùc qua thöù Ba ngaøy 15 thaùng 10, vaøo buoåi saùng 
coù phaàn chia seû cuûa caùc linh muïc veà “Nieàm Vui vaø Thöû 
Thaùch Trong Ñôøi Soáng Muïc Vuï” ñöôïc chia ra thaønh caùc 
nhoùm khaùc nhau “cao nieân”, “giaùo xöù Vieät nam”, “giaùo 
xöù Vieät-Myõ”, “doøng tu”… Sau ñoù, Cha Maùttheâu Nguyeãn 
Khaéc Hy thuoäc Tu hoäi Xuaân Bích vaø hieän laø Giaùm ñoác 
Ñaïi Chuûng vieän Assumption cuûa Toång Giaùo phaän San 
Antonio (tieåu bang Texas) giuùp ñieàu phoái phaàn chia seû 
veà “Nieàm Vui vaø Thöû Thaùch Trong Ñôøi Soáng Caù Nhaân 
Ngöôøi Linh Muïc”. Vaøo buoåi chieàu, Ñöùc Toång Giaùm 
muïc Christophe Pierre, Söù thaàn Toøa thaùnh taïi Hoa Kyø, 
ñaõ noùi veà “Nhöõng Ñoùng Goùp cuûa ngöôøi Coâng Giaùo Vieät 
Nam trong Giaùo Hoäi Hoa Kyø”. Ngaøi cuõng chuû teá vaø 
giaûng trong Thaùnh leã vôùi söï ñoàng teá cuûa Ñöùc Giaùm muïc 
Chính toøa Kevin Vann vaø hai Giaùm muïc Phuï taù Nguyeãn 
Thaùi Thaønh vaø Timothy Freyer cuûa Giaùo phaän Orange. 
Sau phaàn côm toái laø chia seû cuûa Ñöùc Cha Micae Hoaøng 
Ñöùc Oanh, nguyeân Giaùm muïc Giaùo phaän Kontum, veà 
“Tình Hình Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam”. Sau ñoù laø Giôø Chaàu 
Thaùnh Theå vaø Xöng Toäi.

Saùng thöù Tö ngaøy 16 thaùng 10, Ñöùc Cha Toâma 
Nguyeãn Thaùi Thaønh, Giaùm muïc Phuï taù Giaùo phaän 
Orange cuøng vaøi linh muïc ñieàu hôïp buoåi hoäi thaûo veà 
“Nieàm Vui vaø Hy Voïng trong Tình Huynh Ñeä giöõa caùc 
Linh Muïc”. Caùc linh muïc tham döï Ñaïi hoäi Emmaus VIII 
cuõng ñöôïc nghe qua veà Baûn Tu Chính Noäi Quy cuûa Lieân 
Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø. Buoåi chieàu coù 
phaàn tham quan Nhaø thôø Chính toøa Chuùa Kitoâ cuûa Giaùo 
phaän Orange môùi ñöôïc taân trang vaø thaùnh hieán, voán laø 
Nhaø thôø Kính tröôùc ñaây cuûa Muïc sö Robert Schuller. 
Taïi Nhaø thôø naøy, Ñöùc Cha Kevin Vann cuûa Giaùo phaän 
Orange ñaõ cöû haønh Thaùnh leã vôùi söï ñoàng teá cuûa Ñöùc Cha 
Phuï taù Nguyeãn Thaùi Thaønh, Ñöùc Taân Vieän phuï Traàn 
Thieát Huøng cuûa Ñan vieän Xitoâ Thaùnh Maãu (Sacramento, 
CA), hôn 200 linh muïc. Ngoaøi ra, Thaùnh leã coøn coù söï 
tham döï cuûa moät soá thaày Phoù teá vónh vieãn ngöôøi Vieät, 
caùc Nöõ tu vaø 500 giaùo daân, ña soá ñeán töø caùc coäng ñoaøn 
giaùo xöù thuoäc Giaùo phaän Orange vaø cuõng laø nhöõng maïnh 
thöôøng quaân chính cho buoåi tieäc sau ñoù taïi Nhaø haøng 
Diamond Seafood Palace trong vuøng.

Saùng thöù Naêm ngaøy 17 thaùng 10 laø ngaøy cuoái cuøng 
cuûa vôùi phaàn hoäi thaûo veà “Nhöõng Goùp YÙ Thieát Thöïc 
cho Nhöõng Sinh Hoaït Töông Lai cuûa Lieân Ñoaøn Coâng 
Giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø” vaø ñöôïc keát thuùc vôùi Thaùnh 
leã do Ñöùc Cha Toâma Nguyeãn Thaùi Thaønh chuû teá trong 
ñoù coù Nghi thöùc Baøn giao Taân Ban Thöôøng vuï cuûa Lieân 
ñoaøn Nhieäm kyø 2019-2023. Nhö theá laø sau 8 naêm laøm 
Chuû tòch Lieân ñoaøn, Ñöùc OÂng Giuse Trònh Minh Trí cuûa 
Toång Giaùo phaän Philadephia ñaõ baøn giao coâng vieäc vôùi 
Cha Taân Chuû tòch Giuse Nguyeãn Thanh Chaâu, Chaùnh xöù 
Giaùo xöù Thaùnh Philíp Minh thuoäc Giaùo phaän Orlando 
(Florida).

Cuõng caàn noùi theâm veà ñieåm noåi baät cuûa Ñaïi hoäi 
Emmaus VIII laàn naøy khoâng nhöõng laø ñaïi hoäi ñaït kyû 
luïc veà soá löôïng linh muïc tham gia, maø coøn ôû vieäc laàn 
ñaàu tieân ñaïi hoäi khoâng thu moät khoaûn phí naøo. Caùc linh 
muïc chæ phaûi lo chi phí caù nhaân nhö veù maùy bay, ñi laïi. 
Phaàn lôùn caùc linh muïc ñaõ choïn ôû nhaø ngöôøi thaân thay vì 
ôû khaùch saïn ñeå tieát kieäm toái ña. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa caùc 
maïnh thöôøng quaân maø Ban toå chöùc ñaõ coù theå töï lo caùc 
chi phí cho ñaïi hoäi, keå caû chi phí aên uoáng, tieäc möøng.
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Cạnh chợ Hiệp Thái)
Giờ mở cửa 7AM-7PM

23/6-23/6/2020

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

* 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

Phone: 469-356-1204
Fax: 469-356-1217

Dược Sĩ Phạm Huy Hòa
 Kính Mời

100 S. Lake Rd Ste 108, Lavon, TX 75166

 

20/10-20/12

NHẬN GIỮ TRẺ
Từ 1 tháng đến 10 tuổi
Gần nhà thờ ĐMHCG

214-501-4173

(469)808-1000 * (972) 786-6364 * (817)299-8888



469-363-4892
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Quan - Höng  g   

- 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.

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

Email: qhrealtor@gmail.com 

QUAN HƯNG ĐỊA ỐC

o hi  X  h  h n h  hư ng i  
ức h

 Ng y   g y  
g n  nn gu n n  c ng giáo

 214-692-0900

972-757-9820

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
 (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

VIỆC LÀM UY TÍN, TẬN TÂM

15/4-15/6

30/8-30/9 8/9-8/11

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                                

9/9-9/1

- 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

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040
HÀO PHẠM  214-923-6570

- Sự chuẩn bị trước cho riêng mình trước khi chia tay với người thân
- Tham khảo và lựa chọn cách thiết kế chôn cất hỏa thiêu
- Nhiều mảnh đất ở nghĩa trang Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rowlet giá $2,698
và ở Hilltop Memorial Park ở Carolton giá $2,995
- Có 32 địa điểm tại Dallas với các chương trình trả góp hàng tháng

- Lễ Phát Tang
- Lễ Thăm Viếng
- Hỏa Thiêu
- Mai Táng
- Nhà Thăm Viếng rộng rãi riêng tư
- Có nơi tiếp khách trong khi tang lễ

DỊCH VỤ GỒM CÓ

Cheri Nguyen 

 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

HOME HEALTH CARE,
1225 BELTLINE RD SUITE 104,

GARLAND, TX 75040
                                 

28/4-28/10

469-919-2527 
214-717-7787

GIỮ TRẺ
Chỉ giữ 1 em bé 

dưới 5 tuổi
L/L Bà Mễ

214-836-8114

Therapeutic Optometric
DR. Rosa Huynh, OD
Dr Biraju Patel, OD

27/9-5/1125/8-25/8YR6/10-6/11

MAX Builders
Nhận sửa chữa nhà ở và Cơ sở 
Thương Mại. Xây Dựng và sửa chữa 
tiệm Nails, Nhà Hàng
Free Estimate. Công Việc Bảo Đảm 
và Uy tín. 

469-556-5777 
763-381-7109

FIRST GLANCE VISION

214-478-2437
5150 N. Garland Ave, 

Garland, TX 75040

NGUYEN’S SOCIAL SERVICES
CHƯƠNG TRÌNH CHĂMSÓC SỨC KHỎE TẠI GIA

972-489-1171

NHÀ QUÀN SPARKMAN
1029 Greenville Ave, 

Richardson, TX, 75081

SPARKMAN 
FUNERAL HOME

Amy Trịnh Diễm Phước
Amy.Trinh@ Dignitymemorial.com

- Thẩm mỹ/Cosmestic Dentistry
- Ghép Xương và Trồng răng
- Bone graft và Implant
- Niềng răng/ Orthodontics

CISS DENTAL AND ORTHODONTICS

DR. SCOTTIE NGUYEN, D.D.S.

Office: 214-618-0813
Cell: 469-503-0300

5588 STATE HIGHWAY 121,  STE 200, PLANO, TX  75024

Trồng răng sử dụng thuốc mê nitrous oxide (laughing gas)
Chụp hình quang tuyến bằng kỹ thuật digital

*** CHÚNG TÔI CÓ GIẢM GIÁ CHO BỆNH NHÂN MỚI ***

NHA KHOA

Với chúng tôi bạn có thể xây dựng cơ 
sở kinh doanh của mình mà không cần 
vốn khởi đầu

Cơ hội làm việc cho tập đoàn. Tôi tìm kiếm 
người tuyển dụng làm đại lý Living Life. 
Lương cao, đào tạo cho mình một cơ hội lớn 
để làm việc cho chính mình. Nếu bạn quan 
tâm, xin vui lòng liên lạc để biết thêm mọi 
chi tiết. 

Bằng cách lên kế hoạch trước với Restland, những mong muốn cuối cùng của 
quý vị đã được biết, và cuộc sống của quý vị được yên tâm theo dự định, và 
gia đình quý vị sẽ được giảm bớt gánh nặng khi phải đưa ra quyết định khó 
khăn vào thời điểm rất khó khăn nhất
Mua trước sẽ được bảo đảm không tăng giá và được trả góp.
* Dịch vụ hỏa táng      * Dịch vụ mai táng      *Mua đất     

Tina Nguyen  469.274.2481
Tina.Nguyen@NSMG.com | 9220 Restland Rd, Dallas, TX 75243
  

20/10-20/11
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Email: mdinh1@farmersagent.com

•  XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
•  NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
•  QUYÕ ÑAÏI HOÏC

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)

MAI DINH INSURANCE AGENCY

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044
(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

NAILS WAREHOUSE

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

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải ph u
- Răng giả các loại - nha khoa tr  em - phòng ngừa

972-235-3999

BS Nha Khoa
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

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

972-408-5996 / 800-718-9648

Do Dược sĩ Lại T. H ng đảm trách
469-909-6430

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042 
(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000

Giôø môû cöûa: T2: 9am- 6pm , T3- T6:  8:30am-5pm, T7: 8am-2pm
3031 South 1st  Street Ste  400, Garland, TX 75041

Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP, 
người lớn Molina và UHC Medicaid/Medicare

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác sĩ, và thuốc tự do
- Bào chế thuốc, có các loại giày cho người bệnh tiểu đường và đau chân

 

28/4-28/5

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  1550 PLANO TX 75093

AIRCO SERVICE
469-288-7637 

H NG TR N
Nhận sửa chữa, 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

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE

Cần gấp nhân viên có license bán bảo hiểm, tiền lương 
hấp d n, tiền hoa hồng và tiền thưởng cao. Nếu thông 
thạo việc trong thời gian ngắn sẽ có thưởng. 
Xin gửi resume vào TommyChau@ allstate.com

972-978-8213

C N TUY N GẤP NHÂN VI N

22/9-22/10

NV DENTAL ARTS LLC



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARD OOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG H N - T N TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334

Qu ng cáo xin g i 972.414.7073 - Thân chủ u ng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm v  nội dung u ng cáo của mình.

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

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

người lớn Medicare & Medicaid

- Hardwood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood 

& Laminate at Affordable price

972-414-1515
Ngô Lan Phương, D.D.S.

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

(972) 485-1200

NI NG RĂNG $2,000 OFF

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE C  - NHÀ C A - NHÂN TH

S C KH E - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

Home office: Bloomington, Illinois
THI N X THAI 972-470-9883

Đ c Nguyễn 

214-755-9948

Nhà bán gần UTD 3/2/2 
CASH ONLY. Gọi anh 
Đ c gấp

PHÔÛ BAÈNG

Nhà trước mặt Nhà Thờ 
Giáo X :  3 phòng ngủ, 
2 phòng tắm

Aug-oct

Chuyên: - Áo dài cưới 
- Áo dài cách tân, các kiểu 
- Có vải s n.
 L/L Thoa:

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đ c Mẹ HCG




