
rong một bài viết được đăng trong mục “Ý Kiến-Bình Luận” 
(Op-ed) của tờ báo Fort Worth Star-Telegram ra ngày 15 
tháng 10 tuần qua, Đức Cha Michael Olson của Giáo phận 
Fort Worth đã đưa ra những nhận xét liên quan đến việc điều 

trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ của một quan tòa 
Công giáo tài đức là Bà Amy Coney Barrett cho chức vụ Thẩm phán 
Tối Cao Pháp Viện. 

Trong bài viết, Đức Cha Olsen chỉ ra sự thù hằn, chống đối Công giáo 
của một số chinh trị gia. Đức Cha nhắc lại sự việc khi Bà Corrett ra điều 
trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào năm 2017 cho chức vụ 
Thẩm phán Tòa Kháng án Khu vực 7, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein 
của tiểu bang California đã cho rằng Bà Corrett để tín điều [Công giáo] 
sống mãnh liệt trong đời mình (“The dogma lives loudly within you”). 
Điều đáng lo sợ hơn, đó là cũng tại cuộc điều trần này vào năm 2017, 
Thượng nghị sĩ Dick Durbin đã hỏi Bà Barrett: “Bà có nhìn nhận bà là 
người Công giáo chính thống không?” Nói một cách khác, ông Thượng 
nghị sĩ tự nhận là người Công giáo từ tiểu bang Illinois muốn hỏi liệu 
xem bà Barrett có tuân giữ những điều Hội thánh Công giáo luôn luôn 
răn dạy không và như thế là đi ngược lại với lợi ích của dân chúng Hoa 
Kỳ. Đức Cha Olsen than phiền có quá nhiều người hạ thấp căn tính 
Công giáo của mình bằng cách trói buộc đức tin trong lãnh vực riêng 
tư, chứ không dám và ngay cả loại trừ niềm tin khi hoạt động chính trị 
và xã hội. Những người Công giáo lập luận cho thái độ này của họ qua 
việc Chúa Giêsu đã nói: “Cái gì của Xêda, trả cho Xêda; của Thiên 
Chúa, trả cho Thiên Chúa” (Mt 22:15-21). 

Đúng là trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 29 Thường niên năm A hôm 
nay, Chúa Giêsu đã nói câu trên sau khi bị tra vấn bởi những kẻ chống 
đối Ngài là có phải nộp thuế cho hoàng đế Xêsa của Đế quốc Rôma hay 
không. Một điều cần ghi nhận ở đây là những người gài bẫy Chúa 
Giêsu thuộc 2 nhóm khác nhau: Nhóm Biệt phái (Pharisêu) chống lại 
quân đô hộ Rôma, còn Nhóm Hêrôđê thì chạy theo chính quyền Rôma 
đang đô hộ xứ Palestin. Mặc dầu bình thướng hai nhóm nay không ưa 
gì nhau nhưng vì muốn làm hại Chúa Giêsu nên phải liên minh theo 
chính sách “kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”! 

Câu trả lời của Chúa Giêsu: “Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên Chúa 
trả cho Thiên Chúa” đã làm những kẻ mưu toan gài bẫy Ngài phải câm 
miệng. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu không phải chỉ là một câu 
trả lời thông minh nhằm tránh bị kết án nổi loạn bởi chính quyền Ðế 
quốc Rôma nếu Ngài nói không nên nộp thuế, hoặc bị người Do thái 
khinh rẻ nếu Ngài khuyên phải nộp thuế cho ngoại bang. Câu trả lời của 
Chúa Giêsu cũng không phải là sự nhìn nhận thẩm quyền của nhà cầm 
quyền dân sự ngang bằng với thẩm quyền của Thiên Chúa. Bởi vì trong 
cái nhìn của Chúa Giêsu và những người tin theo Ngài, hoàng đế Xêsa 
cũng chỉ là một thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên và tất cả mọi quyền 
bính trần gian không thể nào phủ nhận quyền bính của Thiên Chúa và 
vì thế sự cam kết lớn nhất của chúng ta trước hết là đối với Thiên Chúa.

 Dĩ nhiên, người Kitô hữu phải chấp nhận quyền bính dân sự hợp pháp 
và thật ra, các Kitô hữu phải là những người công dân gương mẫu, có 
trách nhiệm và hoạt động cho công ích. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn 
đến Nhà nước như là người hướng dẫn tuyệt đối về mặt luân lý bởi vì 
một số luật lệ có thể hợp pháp đấy nhưng vẫn có thể nghịch với trật tự 
luân lý chẳng hạn như luật cho phép phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ 
tử, áp bức người dân, bỏ rơi người nghèo khổ, bức hại môi trường sống 
của nhân loại... Và vì thế, nếu có sự xung đột thật sự giữa bổn phận đối 
với chính quyền và bổn phận đối với Thiên Chúa, người Kitô hữu phải 
biết rằng luật Thiên Chúa, chứ không phải luật lệ Nhà nước, mới có lời 
cuối cùng. “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta’ 
(Công vụ 5:29).”

Sách Giáo Lý Công Giáo số 2242 đã nói: “Người công dân có nghĩa vụ, 
theo lương tâm, không tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự, 
khi các luật lệ này nghịch với những đòi hỏi của trật tự luân lý, nghịch 
với những quyền căn bản của con người hoặc với những lời dạy của 
Phúc Âm. Sự từ chối vâng phục các thẩm quyền dân sự khi họ đòi hỏi 
những điều nghịch với lương tâm ngay chính, được biện minh bởi sự 
phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng 
chính trị.”
Hôm nay là Ngày Thế giới Truyền giáo (World Mission Sunday). Theo 
một số nhà thần học, từ “truyền giáo” mà người Việt vẫn hay dùng khi 
dịch từ chữ gốc Latinh “missio” và thường được hiểu là “truyền bá đạo 
giáo” là không chính xác và dễ đem lại cái nhìn tiêu cực về phía người 
lương. Thật ra ý nghia của “missio” là “được sai đi”. Vì thế, chúng ta 
nên dùng từ “sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Vậy, ai là người được Chúa sai 
đi? Nếu nói cho cùng, tất cả mọi người Kitô hữu sau khi được Rửa Tội 
đều được Chúa sai đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ trong mọi 
môi trường sống, không phải chỉ trong khuôn viên Nhà thờ, gia đình 
nhưng là mọi nơi và ở trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như không 
thuận lợi. Việc loan báo này không chỉ đến với người chưa có niềm tin 
Kitô giáo (lương dân) mà ngay cả người Kitô hữu nhưng chưa sống đức 
tin chân thật. Việc loan báo Tin Mừng này trước hết được thực hiện 
bằng lời cầu nguyện, sử dụng những phương tiện truyền thông, và quan 
trọng nhất là chứng từ cuộc sống của những Kitô hữu với những giá trị 
Tin Mừng như lòng thương xót, công bằng, hy sinh, tha thứ…

Ước gì chúng ta biết noi gương Mẹ Maria khi sốt sắng lên đường đem 
Tin Vui của Chúa Giêsu Cứu Thế đến cho tha nhân như Mẹ đã đến với 
người chị họ Isave, và nhất là biết noi gương Mẹ sẵn sàng đón nhận 
những nghịch cảnh xảy ra khi làm chứng nhân cho Tin Mừng như khi 
xưa Mẹ đã phải đón nhận những đau khổ cùng Chúa Giêsu trên con 
đường khổ nạn.

Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherofPerpetualHelpParish

Thứ Hai–Thứ Sáu: 9AM–12PM
Thứ Bảy & Chúa nhật: Đóng cửa
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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 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 (469) 556-9479
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
  Lm Steven Trần, CSsR          (832) 496-6177
Ban Việt Ngữ

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

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

Anh Nguyễn Tường Long (469) 835-7345
Ban Giáo Lý Dự Tòng

Phó tế Đàm Hữu Thư (972) 523-0037

CÁC 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 Phanxico Assisi

Anh Trịnh Nguyên Khanh (214) 250-8999
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 Offi cer
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 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

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.

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

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

• Lễ Chiều Thứ Bảy*  6:00 PM
• Lễ I  7:30 AM
• Lễ II 10:00 AM
• Lễ III 12:00 PM
• Lễ IV     5:00 PM

Thứ Hai – Thứ Sáu 
Thánh Lễ   7:00 AM & 7:00 PM

Thứ Bảy 
Thánh Lễ                 8:00 AM & 6:00 PM*

Chầu Thánh Thể
Thứ Năm tuần 3 trong tháng (tiếng Anh) 7:45 PM – 8:30PM  

      Thứ Sáu đầu tháng (sau lễ 7PM) 7:30 PM – 8:00 PM

Lưu ý:
 ☛Thánh lễ được phát trực tuyến và lưu lại trên website dmhcgserver.org: 

lúc 7AM cho các Thánh lễ từ thứ Hai đến thứ Sáu; lúc 8AM cho 
Thánh lễ thứ Bảy và 7:30AM, 10AM cho Thánh lễ Chúa nhật.

 ☛Các Thánh lễ chiều thứ Bảy và Chúa nhật: cần phải ghi danh 
online ở website dmhcgserver.org để được tham dự vì chỉ có 220 chỗ 
ngồi trong Nhà thờ.

Giải Tội 
• Thứ Hai thứ 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 3:30 PM 

tại nhà thờ.
• Trước khi rửa tội, cha mẹ phải nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo 

xứ trước thứ Tư tuần thứ 2.
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

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ MÙA ĐẠI DỊCH 
COVID-19

Thánh Lễ & Giáo Lý: Sáng: 9 AM – 12 PM
Dự Bị RLLĐ & Dự Bị Thêm Sức; RLLĐ & Thêm Sức

Việt Ngữ: KHÔNG
Thiếu Nhi Thánh Thể: KHÔNG



Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với
vinh quang.

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

• Chúa Nhật 18/10. Chúa nhật Tuần 29 Thường niên năm A. 
Ngày Thế Giới Truyền Giáo.

• Thứ Hai 19/10. Lễ Các Thánh Tử đạo Bắc Mỹ. Lễ Nhớ.
• Thứ Ba 20/10. Lễ Thánh Phaolô Thánh Giá. 
• Thứ Tư 21/10 trong Tuần 29 Thường niên.
• Thứ Năm 22/10. Lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
• Thứ Sáu 23/10. Lễ Thánh Gioan Capistranô, Linh mục.
• Thứ Bảy 24/10. Lễ Thánh Antôn Maria Clarét, Giám mục
• Chúa nhật 25/10. Chúa nhật Tuần 30 Thường niên năm A. 

 ✝ Thánh lễ Chúa nhật lúc 7:30AM & 10AM.
 ✝ Thánh lễ từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 7AM.
 ✝ Thánh lễ sáng thứ Bảy lúc 8AM.

MASS LIVESTREAMING FROM DIOCESE OF DALLAS
Online and Broadcast Mass Schedule

From Sunday, September 13, 2020 until the End of the Year
Broadcast TV: KDFI 27 at 11AM & 12PM
Facebook - facebook.com/dallascath
YouTube - youtube.com/dallascath

All videos are available any time after their premiere at
https://cathdal.org/videos

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
TỪ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

(phát trực tuyến & lưu lại trên website giáo xứ - touch here)

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
 (Thánh Anphongsô Ligôri soạn)

 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình 
Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước 
Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước 
Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, 
chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước 
Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng 
để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

SPIRITUAL COMMUNION PRAYER 
(Composed by St. Alphonsus Liguori)

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. 
I love You above all things, and I desire to receive You into my 
soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You 
were already there and unite myself wholly to You. Never permit 
me to be separated from You. Amen.

CHÚA NHẬT THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO (18/10)
WORLD MISSION SUNDAY (OCT 18)

Ngày 18 tháng 10 hôm nay là Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo. 
Chúng ta kỷ niệm ngày này bằng cách ghi nhớ lời mời gọi khi được 
rửa tội – hãy mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người! Chủ đề của 
Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm nay là: “Này con đây, xin hãy 
sai con đi!” (Isaia 6:8). Ngày nay chúng ta cũng được “sai đi” để làm 
nhân chứng cho việc truyền giáo toàn cầu bằng lời cầu nguyện và hy 
sinh cho những anh chị em khắp nơi trên thế giới. Sự đóng góp của 
chúng ta sẽ hỗ trợ các linh mục, tu sĩ nam nữ thừa sai, cũng như các 
giáo lý viên giáo dân, những người sẽ mang lòng thương xót của 
Chúa và sự giúp đỡ cụ thể đến cho những người khốn khổ nhất. 

Today, on World Mission Sunday, we respond, “Here I Am, Send Me,” 
to our baptismal call to mission, and we offer, at the Eucharistic 
celebration, our prayers and our generous financial support, through 
the Society for the Propagation of the Faith, to continue the mission 
of Jesus. Today we are “sent” out to witness to mission in the world 
through our prayers and sacrifices for our brothers and sisters around 
the world. As always, your prayers are your most treasured gift to the 
Missions. Your prayers and financial help, offered today, WORLD 
MISSION SUNDAY, support mission priests, religious Sisters and 
Brothers, and lay catechists who are Christ’s witnesses to a world so 
in need of His healing, love, and peace.

CHÀO MỪNG CHA TÂN PHÓ XỨ
GIOAN BAOTIXITA STEVEN SƠN TRẦN, C.Ss.R.

Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp hân hoan chào đón Cha Gioan Baotixita 
Steven Sơn Trần, C.Ss.R, được Phụ tỉnh Dòng 
Chúa Cứu Thế Hải Ngoại bổ nhiệm làm Phó xứ 
kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Cha Steven 
Sơn Trần năm nay 33 tuổi, khấn dòng năm 2009, 
thụ phong linh mục năm 2015, Thư ký Phụ tỉnh 
và Giám đốc Ơn gọi từ 2015-2019, Phụ tá Giám 
đốc Ơn gọi từ 2019-2020.

Ngoài công việc mục vụ thường xuyên tại Giáo 
xứ, Cha Steven Sơn Trần được Cha Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, 
C.Ss.R., bổ nhiệm làm Trưởng Ban Giáo lý và Tuyên úy Đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể Emmanuel. Xin mọi người trong Giáo xứ cầu nguyện 
và hỗ trợ Cha Tân Phó xứ hoàn thành sứ vụ được giao.

CHƯƠNG TRÌNH 
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (2/11)
Do đại dịch Covid-19, năm nay Giáo xứ sẽ cử hành tất cả các 
Thánh lễ cầu hồn trong Nhà thờ vào thứ Hai ngày 2 tháng 11 và 
gồm có 3 Thánh lễ lúc 7AM, 12PM và 7PM. 

Sau đó, nếu ai muốn, có thể ra thăm viếng Nhà Bình An để cầu 
nguyện riêng. Xin lưu ý đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi 
ở ngoài Nhà Bình An.
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Shine like lighs in the world as you hold on to the 
word of life.

THÁNG 10: THÁNG MÂN CÔI
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi 
tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy 
nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những màu nhiệm của 
Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với 
Đấng đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu 
nguyện kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng 
của kinh này.

Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc 
nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp 
hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì 
được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, 
thì được hưởng một ơn tiểu xá (Thủ bản Ân xá, ấn bản 1999, 
concessio 17).

CAPITAL PUNISHMENT: THE DEATH PENALTY
DOES NOT  FULFILL JUSTICE

Each year during October the Church observes Respect Life 
Month. Please join our bishops in praying for those scheduled for 
execution, for the victims of violent crimes and for all affected, 
including their families and communities. As the bishops of Texas 
wrote in their pastoral letter, “May God give us the grace to 
witness to the dignity of human life. May the Lord console the 
suffering, protect our community, and grant conversion to those 
responsible for the inflicting of death and violence upon others”.

All are invited to virtually participate in the 17th Annual Spes 
Gregis Holy Trinity Seminary Virtual Benefit, which will be 
livestreamed on the Holy Trinity Seminary Facebook page on 
Friday, October 23 at 7 PM. 

During this one-hour livestreamed benefit, we will introduce 
our 53 seminarians to the community and offer a glimpse of 
life on our campus. Please invite your entire parish to tune in 
to learn about and pray for these men who are discerning a 
call to the priesthood in service to our Church.

THÁNG 10: THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
October: Respect Life Month

Hằng năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặt Chúa nhật đầu tiên 
của Tháng 10 (năm nay là ngày 4/10) là Chúa Nhật Tôn Trọng 
Sự Sống và cả tháng 10 là Tháng Tôn Trọng Sự Sống. Đây là 
một cơ hội để cổ võ việc bảo vệ phẩm giá và sự sống con người 
trong mọi giai đoạn, từ lúc tượng thai trong lòng mẹ đến lúc 
chết tự nhiên.

Every year, the USCCB (U.S. Conference of Catholic Bishops) 
designates the first Sunday in October as Respect Life Sunday, 
and October itself 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.

40 Days for Life is the largest internationally coordinated prolife 
mobilization in history, helping people in local communites end 
the injustice of abortion through prayer and fasting, community 
outreach, and peaceful vigil.

Dallas is once again joining with hundreds of cities worldwide in 
this powerful, life-affirming and life-saving campaign. Beginning 
Sept. 23, Prayer warriors of all faiths are invited to pray at the 
following locations: 

 ☛ 7AM. to 7PM outside Southwestern abortion facility at 8616 
Greenville Ave., Dallas.

 ☛ 6AM to 6PM outside Planned Parenthood at 7989 West 
Virginia Dr., Dallas or

 ☛ Eucharistic Adoration at your parish or prayer at your home.

TOUCH TO SIGN UP TO PRAY
Questions? Contact 40days@prolifedallas.org or call the Dallas 
Campaign Director Susan Platt at 214-392-7545.
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WEAR MASKS
KHẪU TRANG

WASH HANDS
KHỬ TRÙNG

WATCH SPACE
KHOẢNG CÁCH

PROTECT YOURSELF FROM COVID-19

https://www.facebook.com/htseminary/
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/abortion/living-the-gospel-of-life
https://www.prolifedallas.org/40DaysDallas
https://www.prolifedallas.org/40signup
mailto:40days@prolifedallas.org


 ■ City of Mesquite
 ■ City of Cedar Hill

COVID19 -  CARES ACT
In response to the continuing financial hardships caused by the 
onset of the COVID19 pandemic, Catholic Charities Dallas 
(CCD) has partnered with a number of counties and cities in 
North Texas to administer their emergency financial relief 
programs.
CCD is currently working with the following entities to 
distribute emergency rent, mortgage and/or utility assistance 
relief to residents of:

 ■ Dallas County (excluding City of Dallas residents)
 ■ Collin County, including the cities of Frisco, McKinney and 
Plano

 ■ City of Dallas
 ■ City of Irving
 ■ City of Garland

Interested residents can apply online by visiting ccdallas.
org/covid-19-assistance-application; a prescreening 
questionnaire will determine eligibility, based on the specific 
city’s or county’s guidelines. Typically, most residents who 
can prove residency and COVID-related financial impact 
(job loss, furlough, or reduction in hours or pay) may be 
eligible for a minimum of three months’ support.

CCD VOLUNTEER NEEDS
Catholic Charities Dallas needs volunteers to aid in food 
distribution, specifically for its food pantry locations in Dallas and 
Lancaster. For more information or to sign up for a volunteer shift, 
please visit ccdallas.org/volunteer or call 972-246-6035.

If you need help with SNAP (food 
stamp), applications, call 972-587-8001 
or email: SNAP@ccdallas.org
Catholic Charities Dallas serve over 4 
million people in 9 North Texas counties. 
CCD in partnership with CCUSA and 

Walmart Foundation is offering SNAP (food stamp) application 
assistance to educate families about the Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) program and reduce hunger.

The right call for all in need: 866.CCD.7500 or go to ccdallas.org, 
address: 1421 W. Mockingbird Lane Dallas, TX 75247.

CCD needs your help. Your gift can change lives. To make a 
donation, visit ccdallas.org/donate or text: HOPE to 501501. A 
one-time donation of $25 will appear on your mobile phone bill. 
Message & data rates may apply.

Sau một thời gian mở cửa lại nhà 
thờ, Đức Cha Edward Burns của 
Giáo phận Dallas nay yêu cầu các 
giáo xứ vui lòng đóng góp việc 
quyên tiền lần 2 để giúp những 
chương trình cấp bách hiện đang bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 
Các cách đóng góp như sau:

a) Bỏ vào trong các thùng tiền ở hành lang Nhà thờ khi đi lễ. 
Phong bì, xin ghi rõ Quyên tiền lần 2.
b) Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp đến Văn phòng Giáo xứ để 
đưa phong bì và nhớ ghi rõ Quyên tiền lần 2.
c) Hoặc có thể đóng góp trưc tiếp cho giáo phận khi vào website 
và bấm vào các chương trình đóng góp theo đường link này 
https://www.cathdal.org/collections

On October 28th via zoom, Catechetical Services and Family 
Life Ministry will be hosting a panel discussion with professional 
representatives from local shelters and advocacy agencies that 
work with families affected by domestic violence. Parish staff 
and volunteers are encouraged to join the panel discussion. This 
training session will also help parish staff and volunteers learn 
what they should and should not do when they are contacted by 
parishioners who have been affected by domestic violence.  

When: Wednesday, October 28th
Time: 1:00 PM - 2:30PM
Zoom Link: Meeting ID: 844 6580 1906
Passcode: 708827; Join with mobile: +84465801906# 
October is Domestic Violence Awareness Month. The purple 
ribbon was established by the National Coalition Against 
Domestic Violence to remind victims that help is available. 
Purple is the symbol of peace, courage, survival, honor and 
dedication to ending violence. We encourage you to join us by 
wearing purple during the month of October, as we continue our 
efforts to raise awareness of Domestic Violence in our diocese.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em nào không có cơ hội đến Nhà thờ để 
đóng góp trong thời kỳ đại dịch Covid-19, có thể thực hiện điều 
này qua website của Giáo phận Dallas. Xin vào: 
https://www.givecentral.org/appeals-form-registration/
acp5e7a1d2675171/user/guest
Để chắc chắn tiền đóng góp của Quý Vị vào Giáo xứ chúng ta, 
khi chọn “parish” (giáo xứ) xin nhớ bấm đúng vào tên của Giáo 
xứ “Mother of Perpetual Help Parish-Vietnamese-(265)” để 
khỏi lẫn lộn với Giáo xứ khác. Chân thành cảm ơn.

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

Chúa Nhật XXIX Thường Niên | Năm A Ngày 18-10-2020♦ Trang 5 ♦

http://ccdallas.org/covid-19-assistance-application
http://ccdallas.org/covid-19-assistance-application
http://ccdallas.org/volunteer
mailto:SNAP@ccdallas.org
http://ccdallas.org
http://1421 W. Mockingbird Lane Dallas, TX 75247
http://ccdallas.org/donate
http://ccdallas.org
https://www.cathdal.org/collections
https://www.givecentral.org/appeals-form-registration/acp5e7a1d2675171/user/guest
https://www.givecentral.org/appeals-form-registration/acp5e7a1d2675171/user/guest


KHÔNG CÓ CUỘC HỌP CỦA CÁC PHỤ HUYNH
Parents’ Meetings Are Canceled

Những cuộc họp của các Phụ huynh học sinh các Lớp Dự Bị Thêm 
Sức (ngày 11/10), Rước Lễ Lần Đầu (ngày 18/10) và Thêm Sức 
(ngày 25/10) bị bãi bỏ.

Parents’ meetings which are scheduled to be held on October 11 
(Pre-Confirmation Class), October 18 (First Holy Communion 
Class) and October 25 (Confirmation Class) are canceled.

ĐÌNH HOÃN KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN MÙA THU 2020
Do tình hình đại dịch Covid-19 nên Giáo xứ không có đủ giảng 
viên để mở Khóa Dự Bị Hôn Nhân mùa Thu sắp tới (17 & 24/10). 
Nếu ai đã ghi danh và đóng tiền, xin vui lòng đến Văn phòng Giáo 
xứ để nhận lại tiền.

LƯU Ý PHỤ HUYNH VỀ VIỆC ĐÓN CON EM 
Quý Phụ huynh đón con em học Giáo lý ra về lúc 12 giờ trưa, xin 
vui lòng đậu xe trong Sân Đậu Xe của Nhà thờ và đi bộ đến Trung 
Tâm Thánh Anphong, chứ đừng nối đuôi nhau chờ pick-up làm tắt 
nghẽn đường Apollo khiến một số giáo dân đi lễ 12 giờ trưa bị trễ 
giờ. Chân thành cảm ơn.

SUNDAY REFLECTION : THE TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(Is 45:1,4-6; 1 Thes 1:1-5b, 19-20; Mt 22:15-21)

he Pharisees went off and plotted 
how they might entrap Jesus in 

speech. They sent their disciples 
to him, with the Herodians, 

saying, “Teacher, we know that you are a 
truthful man and that you teach the way of 

God in accordance with the truth. And you 
are not concerned with anyone’s opinion, for you 

do not regard a person’s status. Tell us, then, what is your opinion: 
Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?” Knowing their 
malice, Jesus said, “Why are you testing me, you hypocrites? Show 
me the coin that pays the census tax.” Then they handed him the 
Roman coin. He said to them, “Whose image is this and whose 
inscription?” They replied, “Caesar’s.” At that he said to them, 
“Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what 
belongs to God.”

Scripture tells us to give to everyone whatever is their due and to 
“owe no one anything, except to love one another” (Romans 13:6-
8). The Gospel Reading today (Mt 22:15-21) tells us that the Jewish 
authorities sought to trap Jesus in a religious-state issue. The Jews 
resented their foreign rulers and despised paying taxes to Caesar. 
They posed a dilemma to test Jesus to see if he was loyal to them 
and to their understanding of religion. If Jesus answered that it 
was lawful to pay taxes to a pagan ruler, then he would lose 
credibility with the Jewish nation who would regard him as a coward 
and a friend of Caesar. If he said it was not lawful, then the 
Pharisees would have grounds to report him to the Roman 
authorities as a political trouble-maker and have him arrested.

Coins inscribe the owner’s name and authority on them

Jesus avoided their trap by confronting them with the image of a 
coin. Coinage in the ancient world had significant political power. 
Rulers issued coins with their own image and inscription on 
them. In a certain sense the coin was regarded as the personal 
property of the ruler. Where the coin was valid the ruler held 
political sway over the people. Since the Jews used the Roman 
currency, Jesus explained that what belonged to Caesar must be 
given to Caesar.

We have been “stamped” with God’s image and likeness

This story has another deeper meaning as well. We, too, have 
been stamped with God’s image since we are created in his own 
likeness - “God created man in his own image ..male and female 
he created them” (Genesis 1:26-27). We rightfully belong not to 
ourselves, but to God who created us and redeemed us in the 
precious blood of his Son, our Lord Jesus Christ (see 1 
Corinthians 6:19-20). Paul the Apostle says that we are to present 
our bodies as a living sacrifice to God (Romans 12:1). Do you 
acknowledge that your life and everything you possess belongs 
to God and not to yourself? And do you give to God what 
rightfully belongs to him?

LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN 
(Columbarium Upkeeping)
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RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp phát sóng tại vùng Dallas-Fort 
Worth trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM vào mỗi 
ngày trong tuần từ 2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón nghe. 
Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ cho Chương trình Radio, xin quý 
thính giả liên lạc tại địa chỉ:

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806
Phone: 562-988-7997 / radioducmehangcuugiup@gmail.com

L IÊN  ĐỚI  TRONG CƠN ĐẠI  D ỊCH
 ☛ Trong thời gian đại dịch COVID-19, chúng ta hãy cố gắng gọi 

điện thoại hoặc email để hỏi thăm, khích lệ nhau nhất là những người 
đau yếu. Nếu có người cần các cha trực tiếp nói chuyện, xin cho các 
cha biết. 

 ☛ Nếu ai cần được giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn này, xin đến 
2 website này của chính phủ www.twc.texas.gov/ và https://
yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/apply/how-to-apply. Vì tất cả 
chương trình trình online nên những ai có thắc mắc, hoặc cần được 
hướng dẫn điền đơn, xin liên lạc Cô Thu Hoàng (Nhân viên Y Tế 
Xã Hội): 469-630-4961; Anh Bằng Lê: 469-767-2099 và Andy Lê: 
972-400-3813. 

 ☛ Trong trường hợp có cá nhân hay gia đình nào trong Giáo xứ đang 
gặp khó khăn cần sự giúp đỡ đặc biệt khẩn cấp xin liên lạc Văn phòng 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 972-414-7073. Đồng thời, Cơ quan 
Bác ái Công giáo Giáo phận Dallas (Dallas Catholic Charities) cũng 
có những chương trình trợ giúp đặc biệt trong thời gian đại dịch 
Covid-19. Xin vào website https://ccdallas.org/ hoặc gọi 866-223-
7500 từ thứ Hai đến thứ Sáu (8am–5:30pm), địa chỉ: Central Service 
Location (1421 W Mockingbird Ln, Dallas, TX 75247).

http://www.twc.texas.gov/
https://ccdallas.org/


GHI DANH VÀO FORMED.ORG

Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu 
thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh thuộc nhiều 
lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo 
lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có cả audio, video), Giáo 
xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.
ORG. Đây là một chương trình được nhiều giáo xứ sử 
dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình 
này, chỉ cần điền access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi 
sau đó lập một account với email của mỗi người. 

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.

ĐỂ THAM DỰ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN CÁCH TÍCH CỰC

1. Tìm nơi yên tĩnh để đặt máy tính hoặc TV.
2. Thắp nến để thêm lòng tôn kính và sốt sắng.
3. Lắng đọng tâm hồn để dọn mình trước Thánh Lễ.
4. Trang phục xứng hợp tuy đang ở nhà mình.
5. Tắt điện thoại và các thiết bị gây chia trí.
6. Tham dự Thánh Lễ cách tích cực, đối đáp xứng hợp, theo   
 dõi các bài đọc Thánh Kinh, nghe giảng, đứng hoặc ngồi
 (và quỳ gối nếu có thể) theo nghi thức Thánh Lễ.
7. Không ăn uống.
8. Không trò chuyện với người trong nhà mình.
9. Thay vì Rước lễ thật, hãy đọc Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 chú ý đến từng lời cầu nguyện trong Kinh.
10. Sau Thánh Lễ, đọc “Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh”
 để cầu xin thêm cho các bệnh nhân, các nhân viên y tế
 và những người đang gặp khó khăn.
11. Nguyện xin Đức Mẹ và Thánh Giuse chuyển cầu.
12. Suy tư về Thánh Ý Chúa trong cơn dịch bệnh.
13. Nhớ đến việc từ thiện, bác ái và việc đóng góp cho giáo xứ,
 giáo phận.
14. Tìm phương thế loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh này.

Nguồn Dựa theo bài của
Linh mục Drans Nolasco, SDB (St. Kevin's Parish)

và trang mạng The Valley Catholic

LƯU Ý VỀ VIỆC THAM DỰ THÁNH LỄ
1. Cho đến khi có quyết định mới của Tòa Giám mục, các tín hữu 

trong Giáo phận Dallas hiện vẫn được miễn chuẩn bổn phận 
tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc, mặc dầu 
được khuyến khích tham dự Thánh lễ online. Tuy nhiên, những 
ai mà sức khỏe cho phép nên thỉnh thoảng đến tham dự Thánh 
lễ để rước Chúa Giêsu Thánh Thể, có thể vào ngày Chúa nhật, 
hoặc vào ngày thường.

2. Những ai đi lễ phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi trong 
suốt Thánh lễ.

3. Những người trên 65 tuổi; những ai có bệnh liên quan đến 
đường hô hấp, gan, thận, huyết áp; những người yếu mệt, nóng 
sốt, có các triệu chứng của Covid-19 hoặc tiếp xúc với những 
người khám nghiệm dương tính với Covid-19 trong 2 tuần qua; 
những người không thể đeo khẩu trang che cả miệng và mũi 
trong suốt Thánh lễ, xin đừng đến Nhà thờ.

4. Những ai đi lễ ngày thường không cần phải ghi danh nhưng xin 
ngồi đúng vào chỗ qui định trong Nhà thờ (có đánh dấu băng 
keo xanh). Những ai đi lễ cuối tuần phải ghi danh trên website 
của Giáo xứ www.dmhcgserver.org. Khi ghi danh online, nhớ 
bấm vào đúng giờ lễ muốn tham dự và chỉ cần cho biết tên, 
điện thoại và điện thư của một người đại diện cho gia đình và 
tổng số người đi lễ. Nhớ bấm submit để chắc chắn có tên trong 
danh sách và có thể in ra số confirmation.

5. Một số vị đã lớn tuổi (trên 65 tuổi) nhưng khỏe mạnh và khao 
khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể có thể thỉnh thoảng đến tham 
dự Thánh lễ ngày thường (7am & 7pm) vì số người đi lễ ít và 
thường Thánh lễ chỉ kéo dài khoảng 30 phút mà thôi. Dẫu vậy, 
tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang trong suốt Thánh Lễ.

6. Thánh lễ 12 giờ trưa của mỗi Chúa nhật đầu tháng được cử 
hành bằng tiếng Anh.

Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An 
(Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu của những người quá cố 
có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa 
tươi đến để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ 
thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã chung của khu vực. Theo 
hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có thể 
gắn plaque và hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.
Our columbarium is a shared space for the remains our loved ones 
within the community. The general policy of our parish is to keep 
the columbarium as clean as possible. Please do not place any 
planters, balloons, candles, glassware, or any type of mementos in 
the columbarium. All flowers or other ornaments will be removed 
on a weekly basis. Also, food and/or beverage items are strictly pro-
hibited from being left in the columbarium. Only picture plaques 
and name plates ordered by the parish are allowed to be affixed 
to niches. Thank you so much for keeping our columbarium clean 
and respectful for all families to come and pray in remembrance of 
their loved ones.

LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN 
(Columbarium Upkeeping)
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http://formed.org
http://www.dmhcgserver.org


[ TOUCH TITLE TO PLAY VIDEO ]

FORMING CONSCIENCES for FAITHFUL CITIZENSHIP
The Catholic bishops of the United States are pleased to once again share with the Catholic 
Faithful Forming Consciences for Faithful Citizenship, the bishops’ teaching document on the 
political responsibility of Catholics. This statement represents guidance for Catholics in the 
exercise of our rights and duties as participants in our democracy. We urge pastors, lay and 
religious faithful, and all people of goodwill use this statement to help form their consciences; 
to teach those entrusted to their care; to contribute to civil and respectful public dialogue, and 
to shape political choices in the coming election in light of Catholic teaching. The statement 
lifts up our dual heritage as both faithful Catholics and American citizens with rights and duties 
as participants in the civil order.

To know more about this important issue, please TOUCH HERE

[ touch to read more ]
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https://www.youtube.com/watch?v=UEhkMs1Iej8&list=PL18AF7577177E12D9&index=17%0D
https://www.youtube.com/watch?v=NooCVTOkh-g&list=PL18AF7577177E12D9&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=VfVBZJ92sPY&list=PL18AF7577177E12D9&index=19%0D
https://www.youtube.com/watch?v=DIl1wltSuPA&list=PL18AF7577177E12D9&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=p9j-IFhLVdE&list=PL18AF7577177E12D9&index=20
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship









