
inh mục dòng chiêm niệm Xitô người Mỹ Thomas Merton 
(1915-1968) là một trong những tác giả Công giáo nổi tiếng 

nhất trong thế kỷ 20 ở Hoa Kỳ. Được rửa tội trong đạo Anh giáo hồi 
nhỏ, Thomas Merton đã quyết định theo đạo Công giáo vào năm 1939. 
Không lâu sau đó, Merton có dịp đi bộ trên đường phố New York với 
một người bạn Do thái giáo là Robert Lax. Lax hỏi Merton muốn gì 
một khi đã trở thành người Công giáo. Merton trả lời: “Tôi không 
biết. Tôi chỉ muốn là một người Công giáo tốt mà thôi!” Lax hỏi lại: 
“Vậy anh có ý nói là anh muốn thành một ông thánh!” Merton chết 
lặng: “Làm sao mà anh kỳ vọng tôi trở thành một ông thánh?” Lax trả 
lời: “Điều cần thiết để thành thánh là muốn được như thế! Anh không 
tin rằng Thiên Chúa sẽ khiến anh trở thành người mà Ngài tạo dựng 
nên sao, nếu anh đồng ý để Ngài hành động? Anh chỉ cần có ước muốn 
là được.” Thomas Merton biết rằng người bạn mình nói đúng.
Thật ra điều mà Robert Lax nói với Thomas Merton cũng đã được 
một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong Giáo hội là Augustinô 
từng nói 15 thế kỷ trước đó: “Nếu ông nọ bà kia làm thánh được, tại 
sao tôi không thể chứ?” Chắc chắn rằng Thánh Giám mục Augustinô 
không có ý muốn nói việc nên thánh là hoàn toàn chỉ do ý muốn hoặc 
những điều tốt lành mình thực hiện được mà không cần ơn thánh Chúa. 
Không phải vậy! Nhưng Thánh Augustinô xác tín một điều rằng Thiên 
Chúa tạo dựng chúng ta để nên thánh như lời Chúa Giêsu dạy các môn 
đệ: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng 
hoàn thiện” (Mt 5:48).

Vì thế, ngày hôm nay khi Giáo hội mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ là 
dịp để chúng ta không những tôn vinh những người Kitô hữu đã qua 
đời mà nay đang ở trong vinh quang trên thiên quốc với Thiên Chúa, 
mà còn là cơ hội để chúng ta xác tín về ơn gọi nên thánh của mỗi một 
người mà Thiên Chúa kêu mời bằng cách noi theo gương sống của 
các vị thánh và xin các ngài cầu bàu cho chúng ta trước Chúa Giêsu là 
Đấng Cứu thế duy nhất của nhân loại. 

Chúng ta cũng phải hiểu rằng các thánh chỉ tỏ lộ phần nào ánh sáng 
Chân, Thiện, Mỹ của Thiên Chúa chiếu qua cuộc đời mình bởi vì các 
vị cũng nhận ra mình chỉ là những người bình thường vói những lỗi 
lầm và không ngừng cố gắng đáp trả tình yêu bao la của Thiên Chúa 
dành cho mình bằng một lối sống ngày càng “đồng hình đồng dạng” 
với Chúa Giêsu hơn. (Rm 8:29)

Ngoài ra, con đường nên thánh cũng muôn hình vạn trạng như nhận 
dịnh của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ðể nên thánh không cần phải là 
một giám mục, một linh mục hay một tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ 
để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi 
công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Không 
phải thế. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống 
đời mình với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi việc mình 

làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Bạn được mời gọi sống đời thánh 
hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống sự dấn thấn ấy cách thật vui 
tươi. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm 
sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội thánh. 
Bạn phải làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc 
thật tận tụy và chu đáo để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ 
hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu 
biết theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở một địa vị có quyền lực ư? Hãy nên 
thánh bằng cách quên lợi riêng để phục vụ ích chung” (Tông huấn 
Gaudete et Exsultate – Hãy Vui Mừng Hân Hoan, số 14).

Điều Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ nhằm giúp chúng ta khẳng 
định một lần nữa ơn gọi nên thánh là ơn gọi căn bản của người Kitô 
hữu; đời sống thánh thiện là một lối sống bình thường của người Kitô 
hữu, chứ không phải là điều bất thường. Chỉ có lối sống đi ngược với 
giá trị Tin Mừng và được người đời ưa chuộng là lối sống bất thường. 
Thánh Phaolô khẳng quyết: “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà 
có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14:8), chứ không nên sống chết 
cho ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Ngày hôm nay Giáo hội Hoa Kỳ bắt đầu cử hành Tuần Lễ Toàn Quốc Ý 
Thức Về Ơn Gọi (“National Vocation Awareness Week”) cho đến ngày 
7 tháng 11. Mục đích của Tuàn lễ này nhằm cổ võ ơn gọi linh mục, 
phó tế và tu sĩ qua cầu nguyện và học hỏi, cũng như nâng đỡ những ai 
đang tìm hiểu các ơn gọi tu trì này. Nhưng cũng như ơn gọi độc thân và 
ơn gọi đời sống gia đình, ơn gọi sống đời thánh hiến là một cách đáp 
trả tình yêu của Thiên Chúa theo một cách sống đặc thù để nên thánh.  

Chúng ta đang bắt đầu tháng 11 là thời gian đặc biệt Giáo hội mời 
gọi chúng ta phải hướng về các linh hồn trong tình trạng thanh luyện. 
Những linh hồn này đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để mau 
chóng được về hưởng phúc thiên đàng qua công việc bác ái, cầu 
nguyện, xin lễ, hy sinh hãm mình. Tháng 11 cũng giúp chúng ta nhìn 
lại cuộc sống của mỗi người trong hiện tại để xem chúng ta sống 
trung tín với Chúa như thế nào trong ơn gọi nên thánh hầu cố gắng 
sống đẹp lòng Ngài hơn nữa.

Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con!

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

CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH 
NĂM A, NGÀY 1/11/2020

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



Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

• Chúa Nhật 1/11. Lễ Các Thánh Nam Nữ. Bắt đầu Tuần Lễ Toàn
Quốc Ý Thức Về Ơn Gọi từ 1/11 đến 7/11.

• Thứ Hai 2/11. Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời.
• Thứ Ba 3/11. Lễ Thánh Máctinô đệ Porres, Tu sĩ.
• Thứ Tư 4/11. Lễ Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục. Lễ Nhớ.
• Thứ Năm 5/11 trong Tuần 31 Mùa Thường niên.
• Thứ Sáu 6/11 trong Tuần 31 Mùa Thường niên.
• Thứ Bảy 7/11. Biệt kính Đức Mẹ.
• Chúa nhật 8/11. Chúa nhật 32 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.

TUẦN LỄ TOÀN QUỐC Ý THỨC VỀ ƠN GỌI (1-7/11)
NATIONAL VOCATIONS AWARENESS WEEK (NOV 1-7)

Năm nay, Tuần Lễ 
Toàn Quốc Ý Thức 
Về Ơn Gọi sẽ được 
cử hành từ ngày 1 đến 
7 tháng 11. Đây là 
một tuần lễ để Giáo 
hội Hoa Kỳ dành cho 
việc cổ võ ơn gọi linh 
mục, phó tế và tu sĩ 
qua cầu nguyện và học 
hỏi, cũng như nâng đỡ 
những ai đang tìm hiểu 
các ơn gọi tu trì này.
This year, National 
Vocation Awareness 

Week (NVAW) will be celebrated from November 1-7. It is an an-
nual week-long celebration of the Catholic Church in the United 
States dedicated to promote vocations to the priesthood, diaconate 
and consecrated life through prayer and education, and to renew 
our support for those who are considering one of these particular 
vocations.

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 11/2020
The Pope’s Prayer Intention for November 2020

† Ý Cầu Nguyện Chung – Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo: 
Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ của robot và trí tuệ nhân 

tạo luôn phục vụ con người.
† Universal Prayer Intention - Artificial Intelligence:

We pray that the progress of robotics and artificial 
intelligence may always serve humankind.

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
xin chân thành phân ưu cùng quý tang quyến trước sự ra đi của

Cụ Ông Mátthêu Trương Thanh Đạc
(08/10/1930 - 25/10/2020)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn
nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Mátthêu về Thiên Đàng 

cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
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CHỈ DẪN VỀ VIỆC LÃNH NHẬN ÂN XÁ CHO CÁC LINH HỒN
KHI VIẾNG NHÀ THỜ & VIẾNG NGHĨA TRANG TRONG THÁNG 11

Trong sách Giáo Lý Công Giáo số 1479 có nói: “Vì những tín hữu qua 
đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn Dân 
Thánh, một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá 
để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.” 

Năm nay, trong bối cảnh của cơn dịch bệnh “covid-19”, Tòa Thánh đã 
qui định việc lãnh nhận ơn Toàn xá dành cho các tín hữu đã qua đời sẽ 
được mở rộng trong thời gian trọn tháng 11, với những thích nghi về 
điều kiện và các việc đạo đức để bảo đảm an toàn cho các tín hữu, cụ 
thể như sau:

■ Thời gian lãnh ơn Toàn xá ban cho những ai đi viếng nghĩa trang
gồm cả Nhà Bình An của Giáo xứ, và có ý cầu nguyện cho các tín
hữu đã qua đời, chỉ trong tám ngày từ 01 đến 08 tháng 11 theo quy
định chung (với điều kiện thường lệ là xưng tội rước lễ, thì được
hưởng 1 ơn đại xá dành cho các linh hồn nơi luyện ngục) năm nay mỗi
người có thể tuỳ chọn để dời sang những ngày khác trong tháng 11,
không cần phải liên tiếp nhau.
■ Ơn Toàn xá ban cho những ai sốt sắng đọc kinh “Lạy Cha”, kinh
“Tin kính” và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha khi đi viếng nhà
thờ hoặc nhà nguyện trong ngày 02 tháng 11, ngày Tưởng Nhớ Tất
Cả Các Tín Hữu Đã Qua Đời (với điều kiện thường lệ là xưng tội, rước
lễ) không những được phép dời vào ngày Chúa nhật trước hoặc sau
hay vào ngày mừng Lễ Các Thánh, nhưng năm nay còn có thể dời vào
một ngày khác trong tháng 11 tuỳ theo lựa chọn của mỗi tín hữu.

■ Những người cao tuổi, các bệnh nhân và tất cả những ai có lý do
chính đáng không thể ra khỏi nhà, chẳng hạn các tín hữu không
được quy tụ tại nhà thờ do luật giãn cách, vẫn có thể lãnh ơn Toàn xá
khi ao ước hiệp thông với các tín hữu đang viếng nhà thờ, quyết tâm
chừa bỏ tội lỗi và có ý định, ngay khi có thể, sẽ thực thi ba điều kiện
thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng),
đến trước ảnh tượng Chúa Giêsu Kitô hoặc Đức Trinh Nữ Maria,
đọc những lời kinh cầu nguyện cho các linh hồn (chẳng hạn Kinh
Sáng hoặc Kinh Chiều theo Giờ Kinh phụng vụ ngày cầu cho các tín
hữu đã qua đời, đọc kinh Mân côi, lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương
Xót, hoặc những kinh quen thuộc cầu cho các linh hồn); cũng có thể
đọc và suy niệm bài Tin Mừng trong Lễ cầu cho các linh hồn, hoặc
thực thi một hành vi bác ái, dâng lên Chúa nhân lành những đau khổ
và khó khăn thử thách trong cuộc sống.

THÁNG 11: TƯỜNG NHỚ CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
November: In Remembrance of the Souls in Purgatory

Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 210  và 211 nói:
(1) Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân
với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được bảo đảm ơn cứu độ vĩnh cửu, họ
còn cần thanh  luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng;
(2) Nhờ sự “các thánh thông công” các tín hữu còn lữ hành trên trần
gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, bằng cách dâng lời
cầu nguyện, đặc biệt là thánh lễ, và tất cả những việc bố thí, ân xá
cùng những việc hãm mình để cầu cho họ.

Compendium of the Catechism of the Catholic Church states: 
“Purgatory is the state of those who die in God’s friendship, assured 
of their eternal salvation, but who still have need of purification 
to enter into the happiness of heaven. Because of the communion 
of saints, the faithful who are still pilgrims on earth are able to 
help the souls in purgatory by offering prayers in suffrage for 
them, especially the Eucharistic sacrifice. They also help them by 
almsgiving, indulgences, and works of penance.” (nos. 210 & 211).

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC & MỞ TAY
2 TÂN LINH MỤC DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Vì lý do đại dịch Covid-19, Thánh lễ Truyền chức Linh mục và 
Thánh lễ Mở tay của hai Tân chức Gioakim-Piô Nguyễn Duy 
Lộc, C.Ss.R., và Antôn Nguyễn Nam Việt, C.Ss.R., thuộc Phụ 
tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp chỉ cho phép một số người tham dự mà thôi. Vì thế, 
chỉ có những ai có vé mời mới được vào Nhà thờ tham dự 
Thánh lễ nhưng mọi người có thể tham dự trực tuyến (on-
line) trên website của giáo xứ dmhcg.org.
➢ Thánh Lễ Truyền Chức lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 7/11:
Do Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas chủ sự.

➢ Thánh lễ Mở tay lúc 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 7/11:
Do Tân Linh mục Gioakim-Piô Nguyễn Duy Lộc chủ tế.

➢ Thánh lễ Mở tay lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật ngày 8/11:
Do Tân Linh mục Antôn Nguyễn Nam Việt chủ tế.

Xin mọi người hiệp thông với Nhà Dòng dâng lời cầu nguyện 
cảm tạ lên Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng thời cầu 
xin cho 2 Tân Linh mục được ơn trung tín trong sứ vụ loan báo 
Tin Mừng.

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.

  Xin ghi danh tham dự Thánh lễ trên website dmhcg.org 
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■ 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

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.

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

RỬA TỘI TRẺ EM 
Infant Baptism

Nếu cha mẹ nào muốn con em được rửa tội, xin lưu ý là 
ngày rửa tội sắp đến là thứ Bảy ngày 14 tháng 11 vào lúc 
3 giờ 30 chiều tại Nhà thờ. Muốn ghi danh rửa tội cho con 
em, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm 
việc để điền đơn và nhớ đem theo giấy khai sinh.  

Do you want to get your child baptized? The next baptism 
date is Saturday November 14 at 3:30PM in the Church. 
To register, please go to the Parish Office during business 
hours to fill out the form. Please bring a copy of birth 
certificate of the child to be baptized.

PROTECT YOURSELF FROM COVID-19
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SUNDAY REFLECTION : SOLEMNITY OF ALL SAINTS
(Rev 7:2-4, 9-14; 1 Jn 3:1-3; Mt 1:5-12a)

LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN 
(Columbarium Upkeeping)

common day for commemorating All Saints began 
during the persecution of Diocletian when the 
number of martyrs became so great that a separate 
day could not be assigned to each. But the Church, 

feeling that every martyr should be venerated, appointed a 
common day for all. This feast which began in Antioch spread to 
other cities and churches. Pope Gregory III (731-741) consecrated 
a chapel in the Basilica of St. Peter to all the saints and fixed the 
anniversary for 1 November. Later Pope Gregory IV (827-844) 
extended the celebration on 1 November to the entire Church. 
(Mershman, Francis. “All Saints’ Day.” The Catholic Encyclopedia. 
Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907. 5 Oct. 2009 
http://www.newadvent.org/cathen/01315a.htm)

It is appropriate that we should remember and honor those 
individuals who have gone before us who modeled a life of 
sacrifice and holiness, and in some cases martyrdom, for it is 
God himself through sacred Scripture that calls them blessed. 
One of the dictionary’s primary meanings of the word “blessed” 
is to be “held in reverence,” or as one Greek word study states 
it “to praise and celebrate with praises.” We see in the Scripture 
readings several words and phrases that describe and define the 
people whom we commemorate on All Saints Day.

In the first reading the Apostle John describes them as martyrs; 
“a great multitude which no man could number, from every 
nation, from all tribes and peoples and tongues, standing before 
the throne and before the Lamb, … who have come out of the 
great tribulation; they have washed their robes and made them 
white in the blood of the Lamb.”

The Psalmist describes them as people of holiness; “He who has 
clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to 
what is false, and does not swear deceitfully. He will receive 

blessing from the LORD, and vindication from the God of his 
salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek 
the face of the God of Jacob.”

St. John includes us, ordinary Christians who are changed into 
Jesus’ image; “See what love the Father has given us, that we 
should be called children of God; … it does not yet appear what 
we shall be, but we know that when he appears we shall be like 
him, for we shall see him as he is.”

It is helpful to keep in mind that to be an ordinary Christian 
does not mean to be a nominal, lukewarm Christian but a vibrant 
Christian who lives his life in Christ, and one in whom Christ 
lives. Here is how the early Christians are described by one 
Apostolic Father, “They dwell in their own fatherlands, but as if 
sojourners in them; they share all things as citizens, and suffer 
all things as strangers. Every foreign country is their fatherland, 
and every fatherland is a foreign country. They marry as [do] all 
men, they bear children, but they do not expose their offspring. 
They offer free hospitality, but guard their purity. Their lot is 
cast ‘in the flesh,’ but they do not live ‘after the flesh.’ They 
pass their time upon the earth, but they have their citizenship 
in heaven. They obey the appointed laws, and they surpass the 
laws in their own lives. They love all men and are persecuted by 
all men. They are unknown and they are condemned. They are 
put to death and they gain life.” (Christian Spirituality in the 
Catholic Tradition, by Jordan Aumann, page 26).

As we commemorate those who have gone before us, may our 
prayer be that of the early Christian, Eusebius, “Pray for me, 
that God will give me both inward and outward strength so that 
I may not only be called a Christian but found to be one … .” 
(Christian Spirituality in the Catholic Tradition, by Jordan 
Aumann, page 26).
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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











