
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................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 tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi:  562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

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.

CHÚA NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B NGày 21/1/2018

Chúc mừng Ngân Khánh Giáo Xứ
(1993-2018)

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa nhân dịp Giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập 
(1993 - 23/1 -  2018), chúng tôi chân thành kính chúc:

- Quý Cha Chính xứ & Phó xứ
- Quý Thầy Phó tế, 
- Quý Tu sĩ nam nữ
- Quý vị trong Các Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, 

Ban Thường Vụ
- Quý vị thuộc các Đoàn thể, Ban ngành
- Quý Ân nhân, Thân hữu 
- Quý Ông Bà và Anh Chị Em
thuộc các giai đoạn khác nhau trong lịch sử 25 năm của Giáo 

xứ, đã và đang tiếp tục cầu nguyện, phục vụ, và hỗ trợ cho sự phát 
triển của Giáo xứ cho đến ngày nay.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu 
Giúp ban cho mọi người một Năm Ngân Khánh được dồi dào sức 
khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin mọi người tiếp 
tục cộng tác và nâng đỡ để Giáo xứ vẫn mạnh mẽ dấn bước trên 
cuộc hành trình của lòng tin và lòng mến.

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Lm. Phó xứ Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.

Thầy Phó tế Vinh Sơn Đàm Hữu Thư



Câu ghi lòng trong tuần: “Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.” Tv 24, 4b

Ông Bà & Anh Chị Em thân mến,
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Thánh 

vịnh 107:1)
Ngày 23 tháng 1 năm 1993, Đức Cha Charles Grahmann của Giáo phận Dallas đã ký 

sắc lệnh cho thành lập Giáo xứ thể nhân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để đáp ứng nhu cầu 
thiêng liêng của người Công giáo Việt Nam vùng Garland và phụ cận. Như thế Giáo xứ 
chúng ta đã trải qua 25 năm ân phúc trong sự quan phòng của Thiên Chúa và dìu dắt 
của Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Mừng 25 năm thành lập Giáo xứ, chúng ta trước hết phải có tâm tình tạ ơn đối với 
Thiên Chúa về những hồng ân cao cả mà Ngài ban cho: Từ khoảng 100 gia đình, nay 
Giáo xứ có 1900 gia đình; từ con số 300 người đi Lễ hằng tuần nay hơn 4000 người; từ 
con số khoảng 100 em học sinh và thiếu nhi nay đã lên đến hơn ngàn em; từ một Nhà thờ 
bé nhỏ (tức Nhà Giêrađô bây giờ) nay trở thành một Nhà thờ với sức chứa khoảng 1000 
người. Và còn biết bao nhiêu những điều kỳ diệu khác Thiên Chúa đã thực hiện cho Giáo 
xứ chúng ta qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Ngoài sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của Giáo phận, sở dĩ 
Giáo xứ trong vòng 25 năm qua đã phát triển vượt bậc từ nhân lực đến cơ sở là do những 
người đã đi tiên phong, trong đó có Cha Chính xứ tiên khởi Augustinô Nguyễn Huy Tưởng 
và các Cha Chính xứ nối tiếp Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R., Giuse Trịnh Đức Hòa, 
Phêrô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., cùng các Cha Phó xứ và Phụ tá, các Thầy Phó tế, trong 
đó có những vị nay đã an nghỉ trong Chúa: Cha Gioan Nguyễn Đức Thống, C.Ss.R., và 
Cha Gioan Trần Ngọc Bích, C.Ss.R. Ngoài ra, Giáo xứ chúng ta cũng được sự giúp đỡ 
quý báu của các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như của các nữ tu dòng Trinh 
Vương, dòng Đaminh Tam Hiệp.

Như câu tục ngữ Việt nam “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng ta không thể không cảm 
ơn nhau về những lời cầu nguyện và công sức của bao người đi trước: Các vị trong Hội 
đồng Mục vụ, Hội đồng Tài chánh, Ban Điều hành cùng các đoàn thể, ban ngành, và 
mọi tín hữu cũng như ân nhân trong và ngoài Giáo xứ trong suốt 25 năm qua. Nhân đây, 
chúng ta xin Thiên Chúa ban ơn cách riêng cho những người đau yếu hoặc có những 
hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ, cũng như xin Ngài ban phần thưởng Nước Trời cho 
những anh chị em trong Giáo xứ đã được gọi về với Ngài. Chúng ta cũng xin Thiên Chúa  
qua lời cầu bàu của Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã 
từng ở Giáo xứ này nhưng vì lý do gia cảnh hoặc sức khỏe đã đi nơi khác hoặc sinh hoạt 
ở các giáo xứ khác.

Như khẩu hiệu trên Biểu tượng (Logo) Ngân khánh thành lập Giáo xứ bằng tiếng Anh 
là “Remember, Rejoice, Renew” (Hồi Tưởng-Vui Mừng-Canh Tân), chúng ta hãy nhớ lại 
những hồng ân Thiên Chúa ban cho trong giáo xứ trong suốt 25 năm qua để rồi cùng vui 
mừng tạ ơn. Tuy nhiên, điều quan trọng kế tiếp là hãy canh tân lòng yêu mến của chúng 
ta đối với Thiên Chúa, đối với Mẹ Hằng Cứu Giúp và Giáo hội, cũng như hãy canh tân 
lòng yêu mến đối với tha nhân, bắt đầu với những người trong gia đình, để rồi Giáo xứ 
chúng ta vẫn tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin và lòng mến, đồng thời là dấu chỉ của Niềm 
Vui Tin Mừng đến cho mọi người! 

Trong tâm tình tạ ơn,

Mừng Ngân Khánh Giáo Xứ: Tạ ơn Chúa &  cám ơn nhau

Lm Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- Chúa Nhật 21/1. Tuần 3 Thường niên năm B. Giáo 
xứ mừng Lễ Ngân Khánh Tạ Ơn.
- Thứ Hai 22/1. Ngày Cầu Nguyện Bảo Vệ Các Thai 
Nhi (Day of Prayer for the Legal Protection of 
Unborn Children).
- Thứ Ba 23/1. Lễ Thánh Vinhsơn, Phó tế, Tử đạo; 
Thánh Marianne Cope, Trinh nữ. Kỷ Niệm 25 Năm 
Giáo Xứ Thành Lập (23/1/1993)
- Thứ Tư 24/1. Lễ Thánh Phanxicô Salê, Giám mục, 
Tiến sĩ. Lễ Nhớ.
- Thứ Năm 25/1. Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. 
Lễ Kính. Bổn mạng Giáo khu 5 & Phong trào 
Cursillo
- Thứ Sáu 26/1. Lễ Thánh Timôthê và Titô, Giám 
mục. Lễ Nhớ.
- Thứ Bảy 27/1. Lễ Thánh Angêla Mêrixi, Trinh nữ. 
Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 28/1. Tuần 4 Thường niên năm B. Ngày 
Thế Giới Bệnh Phong. NGUYỆN MẸ LUÔN THƯƠNG 

GIÁO XỨ CHÚNG CON

Chúc tụng Mẹ luôn: Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Rất yêu thương và chăm sóc chúng con 

Từ cơ ngơi cho tới cả phần hồn
Nên giáo xứ ngày nay thật tươi sáng.

Nhìn cảnh chung khi bình minh ló dạng
Lớp lớp người theo dấu Mẹ về đây

Để sẻ chia muôn tình Mẹ đong đầy
Qua ý nguyện bằng lời kinh tiếng hát

Như trầm hương trước ngai tòa ngào ngạt 
Như cõi lòng dân xứ ngập hân hoan

Dù chúng con là tạo vật bất toàn
Nhưng đã được Mẹ hằng thương đoái đến

Nhìn ảnh Mẹ ôi bao nhiêu trìu mến
Phận chúng con nào có đáng chi đâu

Mà vẫn luôn được Mẹ ứng chuyển cầu
Trước nhan Chúa, trước Ba Ngôi chí thánth.

Với chúng con so ra thời bất xứng
Vẫn xin vâng, dâng cảm tạ tri ân
Mẹ nhận cho và dẫn dắt con dân

Hầu giáo xứ mỗi ngày càng thăng tiến.
Thái Huy

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 
NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ (21/1)

    Vào Chúa nhật 21/1, Đức Cha Edward Burns của Giáo 
phận Dallas sẽ đến chủ sự Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngân 
Khánh Thành Lập Giáo Xứ (1993-2018). Chương trình 
như sau:

- 10am: Tôn Vinh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Nhà thờ

- 11am: Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha chủ tế tại Nhà
thờ

- 12:30pm: Tiệc mừng tại Hội trường Thánh
Anphong & một Chương trình Văn nghệ đặc sắc do các 
đoàn thể trình diễn kèm với Đố Vui Có Thưởng về Lịch 
sử Giáo xứ

    Kính mời Ông Bà Anh Chị Em đã từng là và đang là 
thành viên của Giáo xứ đến tham dự đông đủ.

    Ghi chú: Giáo xứ chỉ có 3 Thánh lễ vào Chúa nhật 
21/1 là 7:30am, 11am và 5pm (không có Thánh lễ 10am 
và 12pm).

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

Bà Maria Phan Thị Hoa
Sinh ngày 15/11/1961
Tạ thế ngày 9/1/2018

&
Cụ Cố Phanxicô Xaviê Cao Văn Thiết

Sinh ngày 1/1/1917
Tạ thế ngày 13/1/2018

    Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng 
đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn 
Maria và linh hồn Phanxicô Xaviê về Thiên Đàng 
cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
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CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 5 & 
PHONG TRÀO CURSILLO (25/1)

    Ngày 25/1 Giáo hội mừng kính Thánh Phaolô 
Tông Đồ Trở Lại, cũng là bổn mạng của Giáo khu 5 
và Phong trào Cursillo.

* Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban 
cho mọi người trong Giáo khu 5 được nhiều ơn lành 
hồn xác, luôn sống yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng 
nhau xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

* Và xin Chúa ban cho mỗi thành viên của Phong 
trào Cursillo được tràn đầy ơn Chúa để quí anh chị 
sống đời nhiệt thành yêu mến Chúa và phụng sự Chúa 
theo gương Thánh Phaolô Tông đồ.

MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS 

     Theo khuyến cáo của Văn phòng Phụng tự của 
Giáo phận Dallas, để giữ gìn sức khỏe cho mọi 
người trong mùa cúm, nhất là ở tiểu bang Texas, 
cho đến khi có thông báo mới, kể từ Chúa nhật 
14/01/2018, xin những ai đi Lễ đến phần chúc Bình 
An không bắt tay nhau nhưng chỉ cúi đầu chào mà 
thôi.  
   The Sign of Peace signifies to the parish 
community their ecclesial communion and mutual 
charity before receiving Holy Communion. 
Given the current widespread influenza in Texas, 
worshippers are to avoid physical contact such 
as hugging or shaking hands during “The Sign 
of Peace”. Instead, a simple bow of the head is 
recommended to accompany the words of peace 
which people exchange. 

LỜI NGUYỆN CHO NĂM NGÂN KHÁNH 
GIÁO XỨ

(đọc trước mỗi Thánh lễ)
    Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, / chúng con là 
đoàn dân của Cha tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
này. / Chúng con xin chúc tụng Cha vì Cha tốt lành / và 
cảm tạ Cha vì Cha ban nhiều ân sủng cho chúng con 
suốt 25 năm qua. / Xin Cha biến chúng con thành những 
người môn đệ của Con Cha / và giúp chúng con yêu 
mến Giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập. / Lạy Cha, / 
xin Cha chúc lành cho cộng đoàn chúng con qua những 
gia đình tốt lành và thánh thiện. / Xin Cha nâng dậy từ 
trong giáo xứ chúng con / những người lãnh đạo tận tâm 
và quảng đại / biết phục vụ đoàn dân Chúa trong vai trò 
thừa tác viên giáo dân, / phó tế, / tu sĩ / và linh mục.
    Xin Cha hãy ở cùng với những người đau yếu và 
khổ sở trong Giáo xứ chúng con. / Xin Cha hãy đổ đầy 
tâm hồn chúng con tình yêu đối với những người khốn 
cùng đang cần chúng con giúp đỡ. / Lạy Thiên Chúa Ba 
Ngôi Chí Thánh, / nhờ lời cầu bàu của Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp là vị bổn mạng của Giáo xứ, / xin biến Năm 
Ngân Khánh này thành một năm tràn đầy ân sủng. / Xin 
Cha hãy làm cho chúng con thành những tặng phẩm cho 
Giáo hội và toàn thể thế giới. / Amen.
   (Phỏng theo “Lời Nguyện Cho Năm Kỷ Niệm của 
Giáo xứ Thánh Gioan Vianney, Ontario, Canada)

A PRAYER FOR OUR SILVER JUBILEE YEAR

(recitation before each Mass)
   God our Father, / we your people at Mother 
of Perpetual Help Parish, / praise you for your 
goodness / and thank you for your gifts in the last 
25 years. / Make us faithful followers of your Son / 
and help us to fall in love with the Church which 
Jesus began. / Father, / bless our community with 
good and holy families. / Raise up from our 
parish / dedicated and generous leaders / who will 
serve as lay ministers, / deacons, / religious brothers 
and sisters, / and priests.
    Be with the sick and the suffering in our 
parish. / Fill us with love for those in need of our 
help. / We call upon you, O Most Holy Trinity, / 
through the intercession of the Blessed Virgin 
Mary, Mother of Perpetual Help, our patroness / to 
make this Silver Jubilee, a year of grace. / May we 
become a gift to the Church and the world. / Amen.
   (Adapted from “A Prayer for Our Jubilee Year” 
of St. John Vianney Parish, Ontario, Canada)

LỚP ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH 
    Lớp ESL (English as a Second Language) và Lớp 
Luyện Thi Quốc Tịch (Citizenship) đã khai giảng 
trở lại vào tối thứ Ba ngày 9/1/2018. 
    Lớp ESL học tối thứ Ba & thứ Năm hằng tuần từ 
7pm đến 9pm. Lớp ESL học vào mỗi tối thứ Tư cũng 
từ 7pm-9pm.   
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PHÂN PHỐI KỶ YẾU 
HỒNG ÂN 25  NĂM GIÁO XỨ

    Giáo xứ đã phát hành Kỷ Yếu 25 Năm Hồng Ân 
nhân dịp Giáo xứ mừng Kỷ niệm Tạ Ơn Ngân 
Khánh hôm Chúa nhật 21/1. Cuốn kỷ yếu dầy 
khoảng 200 trang, in màu, giấy bóng. Nội dung 
như bộ tài liệu, ghi rõ những diễn biến của Giáo 
xứ trong 25 năm, qua các hội đoàn, ca đoàn, hoạt 
động và tổ chức điều hành, từ khi mới thành lập 
giáo xứ đến nay, gồm nhiều hình ảnh, từ xưa nhất 
đến hiện tại mà Ban Kỷ Yếu sưu tầm được.
    Các gia đình có số danh bộ trong Giáo xứ, xin 
vui lòng đến Văn phòng vào những ngày giờ làm 
việc và đưa Phiếu Kỷ Yếu (đã được Văn phòng 
Giáo xứ gửi kèm với Giấy Khai Thuế) để nhận 1 
cuốn. Nếu Quý Vị muốn nhận thêm, xin vui lòng 
góp thêm lệ phí một cuốn là 10 Mỹ Kim.

ST. ANDREW DINNER 
FOR HIGH SCHOOL MEN (Feb 1)

     The Office of Vocations is sponsoring a St. Andrew 
Dinner for high school men interested in information 
about vocation discernment, seminary life, and the 
priesthood. 
    Where: St. Jude Catholic Church in Allen
    When: Thursday Feb 1, 2018 
    What: Mass at 6pm & Dinner at 7pm. 
    To RSVP or for more information for the dinner go 
to www.DallasVocations.org or contact the Vocations 
office at 214-379-2860.

KHOÁ DỰ BỊ HÔN NHÂN 25-MÙA XUÂN 2018
    Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 
23 tháng 2, 2018 lúc 7:00 PM tại Trung tâm Thánh 
An Phong của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
   Khóa học bằng tiếng Việt và được tiến hành vào 2 
cuối tuần liên tiếp:

- Thứ Sáu 23 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; 
Thứ Bảy 24 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM

- Thứ Sáu 2 tháng 3, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; 
Thứ Bảy 3 tháng 3, từ 8:30 AM đến 5:00 PM 
   Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học 
từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. 
   Ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc 
xin gọi: 972-414-7073.

LỚP TÌM HIỂU TIN MỪNG THEO 
THÁNH MÁTCÔ 

   Giáo xứ sẽ mở lớp học Kinh thánh “Tìm Hiểu Tin 
Mừng Theo Thánh Mátcô” do Thầy Phó tế Vinhsơn 
Đàm Hữu Thư phụ trách.
   Thời gian: Từ 11am đến 12pm mỗi Chúa nhật từ 
28/1 đến 11/3 (tất cả là 6 Chúa nhật, ngoại trừ nghỉ 
Tết Nguyên đán Chúa nhật 18/2)
   Địa điểm: Phòng 115 ở Trung Tâm Anphong.

   ỦNG HỘ MUA BÁNH CHƯNG – BÁNH TÉT
      Giáo xứ bắt đầu bán Bánh Chưng và Bánh Tét mỗi 
ngày từ thứ Hai tới Chúa Nhật, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối 
tại Nhà Giêrađô (cạnh Trung tâm Thánh Anphong) 
với giá phải chăng là $14/Bánh Chưng hoặc Bánh 
Tét.
     Giáo xứ cũng nhận gửi bánh đi các tiểu bang. Tiền 
cước phí gửi đi các tiểu bang tại Mỹ là $15/hộp (có 
thể chứa 2 hoặc 4 cái)
   Đặt bánh xin gọi: Cô Trang (214-641-5706); Cô 
Hương (469-525-8044); Anh Chính (214) 924-8359.

RAO HÔN PHỐI
  Rao lần 2:

* Anh Hà Nhật Minh, con Ông Hà Văn Hoan và Bà
Nguyễn Thị Nguyễn Thị Vân, sẽ kết hôn với Chị Trần Thị 
Lệ Thu, con Ông Trần Đình Xinh và Bà Nguyễn Thị Nụ, 
tại Giáo xứ Xuân Sơn thuộc Giáo phận Bà Rịa,Việt Nam.
    Anh Minh và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố Garland, 
Texas. Chị Thu và cha mẹ hiện cư ngụ tại Bà Rịa, Vũng 
Tàu, Việt Nam.
    Rao lần 3:

* Anh Hoàng Mạnh Tiến, con ông Hoàng Chính Mĩ
và bà Nguyễn Thị Nhung, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị 
Diễm Thúy, con ông Nguyễn Hữu Ngươn và bà Nguyễn 
Thị Thanh Lan, ngày 23/1/2018 tại giáo xứ Thanh Sơn 
thuộc Giáo phận Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
     Anh Tiến và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố Rowlett, 
Texas. Chị Thúy và cha mẹ hiện cư ngụ tại tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam
    Ai biết hai đôi này có ngăn trở, xin thông báo cho cha     
chánh xứ.
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LÀM BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT
       Mùa làm bánh chưng bánh tét TẾT 2018 của giáo xứ đã đến. Cũng như thông lệ hằng năm, giáo xứ sẽ gói 
bánh chưng để bán gây quỹ cho Giáo xứ. Đây cũng là một cơ hội cho quý ông bà, anh chị em có dịp ngồi chung 
cùng làm việc tạo tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.

1. Tổ chức Ban Bánh Chưng, Bánh Tét:
* Trưởng ban Bánh Chưng: Cha Phó xứ Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
* Điều hành ban ngày: Ông Cảnh, ông Lâm, Ông Đào
* Điều hành buổi tối: Anh Chính, Anh Cường
2. Các tiểu ban:
• Làm lá:  Ông Vân, Bà Tâm, Ông Công, Ông Cần, Ông Liệu
• Làm đậu:  Anh Sơn nhỏ, Ông Hùng, Ông Vỡi
• Làm thịt:  Ông Cường
• Gia vị:  Bà Ky, Anh Phú
• Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương
• Vo gạo, xóc gạo:          Ông Lâm, Ông Minh, Ông Sĩ, Ông Trí
• Gói bánh Chưng:   Ông Bà Hùng
• Gói bánh Tét:  Ông Rinh
• Tiếp vận tại chỗ:          Ông Thể
• Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú, anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên,

 Anh Sinh, anh Đạt, Thiếu Nhi
• Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Bà Trang & Chị Hương
• Gửi bưu điện:  Anh Vinh
• Ẩm thực:  Chị Trinh 
• Nước, cà phê:  Cô Hương Từ
• Nấu bánh:  Anh Quang, Ông Uyên, Ông Ruyên, Anh Bảo
• Tiếp liệu:  Anh Chính, anh Phú, bà Định, ông Vang
• Kết toán tài chánh:       Anh Chính
• Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia
Ban Bánh Chưng Bánh Tét xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không,

hãy đến tham gia vào những việc theo khả năng của mình.
       Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh Tét, nấu 
bánh, vớt bánh.

 Ngày làm: Từ thứ Ba 9/1/18 đến thứ Sáu 9/2/2018 (không làm thứ Bảy & Chúa nhật)
 Giờ làm việc: mỗi ngày từ 9:00 am đến 9:00 pm
 Chương trình gói bánh Chưng, bánh Tét sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức của 

tất cả quý ông bà đã tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.
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    Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God, and saying, “The time is fulfilled, and 
the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel.” And passing along by the Sea of Galilee, he saw Simon 
and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishermen. And Jesus said to them, “Follow me and I 
will make you become fishers of men.” And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, 
he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called 
them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and followed him.

 Sunday (January 21): “The kingdom of God is at hand”

Scripture: Mark 1:14-20  

MEDITATION: What is the Gospel of God which 
Jesus came to preach? The word “gospel” literally means 
“good news”. When a king had good news to deliver to his 
subjects he sent messengers or heralds throughout the land 
to make a public announcement - such as the birth of a 
newborn king or the victory over an invading army or 
occupied force. God sent his prophets to announce the 
coming of God’s anointed King and Messiah. After Jesus 
was baptized in the River Jordan and anointed by the 
Spirit he begins his ministry of preaching the Gospel - the 
good news that the kingdom of God was now at hand for 
all who were ready to receive it.

God rules over all
What is the kingdom of God? The word “kingdom” 

means something more than a territory or an area of land. It 
literally means “sovereignty” or “reign” and the power to 
“rule” and exercise authority. The prophets announced that 
God would establish a kingdom not just for one nation or 
people but for the whole world. The Scriptures tell us that 
God’s throne is in heaven and his rule is over all 
(Psalm 103:19). His kingdom is bigger and more 
powerful than anything we can imagine because it is 
universal and everlasting (Daniel 4:3). His kingdom is full 
of glory, power, and splendor (Psalm 145:11-13). 

In the Book of Daniel we are told that this kingdom is 
given to the Son of Man (Daniel 7:14,18,22,27). The Son 
of Man is a Messianic title for God’s anointed King. The 
New Testament word for “Messiah” is “Christ” which 
literally means the “Anointed One” or the “Anointed 
King”. God sent us his Son not to establish an earthly 
kingdom but to bring us into his heavenly kingdom - a 
kingdom ruled by truth, justice, peace, and holiness. The 
kingdom of God is the central theme of Jesus’mission. It’s 
the core of his gospel message.

As soon as John the Baptist had finished his testimony, 
Jesus began his in Galilee, his home district. John’s 
enemies had sought to silence him, but the gospel cannot 
be silenced. Jesus proclaimed that the time is fulfilled and 
the kingdom of God is at hand. Jesus takes up John’s 
message of repentance and calls disciples to believe in the 
gospel - the good news he has come to deliver. What is 
the good news which Jesus delivers? It is the good news of 
peace (restoration of relationship with God - Ephesians 
6:15), of hope (the hope of heaven and everlasting life - 
Colossians 1:23), of truth (God’s word is true and reliable 
- Colossians 1:5), of promise (he rewards those who seek 
him - Ephesians 3:6)), of immortality (God gives 

everlasting life - 2 Timothy 1:10), and the good news of 
salvation (liberty from sin and freedom to live as sons and 
daughters of God - Ephesians 1:13).

    Two conditions for the kingdom - repent and believe
    How do we enter the kingdom of God? In announcing the 
good news, Jesus gave two explicit things each of us must 
do to in order to receive the kingdom of God: repent and 
believe. When we submit to Christ’s rule in our lives and 
believe the gospel message the Lord Jesus gives us the 
grace and power to live a new way of life as citizens of his 
kingdom. He gives us grace to renounce the kingdom of 
darkness ruled by sin and Satan, the father of lies (John 
8:44) and the ruler of this present world (John 12:31). That 
is why repentance is the first step. Repentance means to 
change - to change my way ofthinking, my attitude, 
disposition, and life choices so that Christ can be the Lord 
and Master of my heart rather than sin, selfishness, and 
greed. If we are only sorry for the consequences of our 
sins, we will very likely keep repeating the sin that is 
mastering us. True repentance requires a contrite heart 
(Psalm 51:17) and sorrow for sin and a firm resolution to 
avoid it in the future. The Lord Jesus gives us grace to see 
sin for what it really is - a rejection of his love and wisdom 
for our lives and a refusal to do what is good and in 
accord with his will. His grace brings pardon and help for 
turning away from everything that would keep us from his 
love and truth. 

To believe is to take Jesus at his word and to recognize 
that God loved us so much that he sent his only begotten 
Son to free us from bondage to sin and harmful desires. 
God made the supreme sacrifice of his Son on the cross to 
bring us back to a relationship of peace and friendship 
with himself. He is our Father and he wants us to live as his 
sons and daughters. God loved us first and he invites us in 
love to surrender our lives to him. Do you believe that the 
gospel -the good news of Jesus - has power to free 
you from bondage to sin and fear?

“Lord Jesus, you have called me personally by name, 
just as you called your first disciples, Simon, Andrew, James, 
and John. Help me to believe your word and follow you 
faithfully. Fill me with the joy of the gospel that your light 
may shine through me to many others.”
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 14/01/2018

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $13,820.50
Tiền Quảng Cáo:       $585.00
Tiền In Sách:      $230.00
Dân Hoa Đức Mẹ:       $100.00
Mới Gia Nhập Giáo Xứ: 

SDB 2890 $100.00
SDB 2939 $10.00
SDB 2940 $100.00

Quỹ Bãi Đậu Xe
0023  Đặng Hiếu Sinh $35.00
0384  Ngô Bryant  $20.00
0480  Ẩn Danh $1,025.00
0514  Trương Quang Tuyến $7.00
0534  Lê Văn Thăng  $5.00
0569  Vũ Văn Cường $10.00
0661  Trần Quý Đôn  $20.00
0831  Nguyễn Đăng Khoa $100.00
0962  Đinh Việt Hiếu $20.00
1107  Nguyễn Như Lan $100.00
1167  Phạm Xuân Triều $10.00
1194  Diệp Văn Hùng $10.00
1208  Nguyễn Thị Thu $10.00
1398  Nguyễn Thị Ghi $5.00
1421  Phạm Thị Thây $5.00
1701  Lê Huy Phương $20.00
2197  Bùi Thị Mỹ Lệ $5.00
2288  Lê Anh Tôn  $20.00

2289 Hoàng Trọng Linh $20.00
2378  Nguyễn Văn Triệu $5.00
2474  Nguyễn Thị Ru $40.00
2524  Trần Thị Tú  $20.00
2544  Lê Văn Hiền  $10.00
2589  Dương Quang Thanh  $5.00
2625  Đinh Hồng Phước $12.00
2628  Nguyễn Quang Duy  $5.00
2694  Đỗ Kim Chi  $5.00
2699  Trần Minh Trí  $10.00
2733  Lê Anh Minh  $20.00
2816  Nguyễn Thị Bích Ngọc $20.00
2908  Phan Phụng Tim $20.00

  Khối Giáo Dục $500.00
  Hội Quán $5,555.00

Quỹ Nhà Bình An
0251  Hoàng Quốc Toản $200.00
0252  Trần Thị Cúc  $100.00
0311  Đoàn Đức Triệu $100.00
0312  Đoàn Đức Triệu $100.00
0417  Jimmy Nguyễn $2,200.00
0418  Jimmy Nguyễn $100.00
421-425 Jimmy Nguyễn $500.00
0632  Phan Chánh Quang $100.00
0626  Nguyễn Kinh $200.00
0627  Nguyễn Kinh $200.00
0644  Justin Vũ $200.00

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 21/01/2017   Lúc 7:00PM 

Giáo Khu 1: Ô/B Trần Đình Phai    972-890-8299
          213 W. Brand Rd., Garland, TX 75044 
Giáo Khu 2: Bà Vũ Linh Chương    214-317-1255
          2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044 
Giáo Khu 4: Chị Nguyễn Thị Khuyên  469-235-0228

2714 Forest Park Dr, Garland, TX  75040 












