
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

      

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

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.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...469-494-8334

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
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Câu ghi lòng trong tuần: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu.” Mc 9, 7

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

Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta khi 
còn sống có kể một câu chuyện 

về một người bạn linh mục vốn là một 
trong những thần học gia Công giáo 
rất nổi tiếng bên Ấn độ. Có lần Mẹ 
nói với vị linh mục rằng: “Này Cha, 
Cha nói cả ngày về Thiên Chúa. 
Chắc là Cha phải gần gũi với Thiên 
Chúa lắm!” Vị linh mục thành thật 
trả lời: “Thưa Mẹ, tôi có thể nói rất 
nhiều về Thiên Chúa, nhưng có lẽ tôi 
nói với Thiên Chúa rất ít.” Rồi ngài 
giải thích thêm: “Tôi có thể nói tràng 
giang đại hải và nói rất nhiều điều tốt 
lành, nhưng tận sâu trong tâm hồn, 
tôi không có thời giờ để lắng nghe. 
Bởi vì chỉ trong thinh lặng của tâm 
hồn, Thiên Chúa mới lên tiếng.” Mẹ 
Têrêxa kết luận: “Chúng ta không thể nào đặt mình 
trước sự hiện diện của Thiên Chúa nếu chúng ta không 
thực hành sự thinh lặng nội tâm cũng như ở bên ngoài. 
Trong thinh lặng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe chúng ta; 
Ngài sẽ nói với linh hồn chúng ta, và chúng ta sẽ nghe 
tiếng Ngài.”  

Trong Mùa Chay, Giáo hội dạy chúng ta phải gia 
tăng việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc phúc đức. 
Riêng về việc cầu nguyện, điều này rất quan trọng vì 
qua cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng của 
Thiên Chúa nhắc nhở và dạy bảo chúng ta; nếu không, 
chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chú tâm chạy theo công việc 
mà quên đi chính Thiên Chúa mới là nguồn sức mạnh 
và chính Ngài mới giúp hoàn thành những gì Ngài đã 
khởi sự nơi chúng ta. Như thế, cầu nguyện giúp chúng 
ta khiêm nhường nhận ra sự thật về quyền năng và 
lòng thương xót của Thiên Chúa là Người Cha Nhân 
Hiền, còn chúng ta chỉ là những tạo vật thấp hèn luôn 
cần đến Ngài để được đỡ nâng, phù giúp và rồi trong 
bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta trở thành 
những công cụ hữu ích phục vụ tha nhân. Thật vậy, 
qua sự thinh lặng cầu nguyện, chúng ta nhận ra Thiên 
Chúa là ai và chúng ta là ai để rồi chúng ta đừng có 
kiêu căng, hợm hĩnh nhưng chỉ một lòng cảm tạ về tình 
yêu thương Ngài dành cho chúng ta mà thôi.

Cũng vậy, chỉ với tâm hồn cầu nguyện, chúng ta mới 
có thể cảm nghiệm được niềm vui, niềm hy vọng, tình 
yêu, và sự bình an đích thực như Mẹ Têrêxa Calcutta 
từng xác quyết rằng: “Hoa quả của thinh lặng là cầu 
nguyện; hoa quả của cầu nguyện là đức tin; hoa quả 
của đức tin là tình yêu; hoa quả của tình yêu là phục vụ; 
và hoa quả của phục vụ là bình an.”

Có người nói rằng cầu nguyện là chỉ dành cho giới tu 
hành còn nếu ai sống ở ngoài đời, lo kiếm miếng cơm 

manh áo, có giờ đâu để cầu nguyện. 
Nói như thế là chúng ta tự lừa dối 
chính mình mặc dầu dĩ nhiên ơn gọi 
tu hành đòi hỏi người linh mục và tu 
sĩ bỏ nhiều thời giờ cầu nguyện hơn 
so với người có ơn gọi lập gia đình. 
Nhưng thử hỏi, khi chúng ta đau 
yếu, chúng ta làm gì? Chúng ta có 
cầu nguyện xin Chúa ban cho khỏe 
mạnh không? Còn khi gia đình gặp 
cảnh xào xáo, bất hòa, đổ vỡ, chúng 
ta làm gì? Phải chăng là chúng ta cố 
gắng cầu xin Chúa ban cho gia đình 
được yêu thương, đầm ấm? Như thế 
thì tại sao chúng ta lại không chịu để 
giờ ra cầu nguyện với Ngài trước khi 
những điều không may như thế xảy 
đến cho chúng ta chứ?

Nhà triết học Công giáo Blaise Pascal từng nói: “Tất 
cả những rắc rối trong cuộc đời chúng ta là do mỗi ngày 
chúng ta không chịu ngồi yên một chút trong phòng.” 
Đúng vậy, sống trong một xã hội ngày càng xô bồ, nhộn 
nhịp từ sáng đến tối, chúng ta phải thừa nhận rằng 
nhiều khi chúng ta có thói quen, có quán tính nói năng 
và hành động nông nổi, thiếu suy nghĩa để rồi gây hiểu 
lầm, căng thẳng đối với nhiều người, kể cả những ngừơi 
thân yêu trong gia đình. Vì thế, sự thinh lặng cầu nguyện 
với Thiên Chúa và trở về với chính mình quan trọng biết 
là chừng nào! 

Đức Giáo hoàng Piô XII nói rằng: “Người không cầu 
nguyện như cái cây không rễ” và nếu là cây không rễ 
thì sớm muộn gì nó sẽ chết khô. Cũng thế, nếu chúng ta 
không cầu nguyện thì mối tương quan của chúng ta với 
Thiên Chúa và với tha nhân cũng tàn phai. Đó là lý do 
tại sao Mẹ Têrêsa Calcutta không bao giờ cho phép một 
nữ tu của dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ đi hoạt động 
tông đồ, chăm sóc người nghèo khổ và đau yếu nếu 
trước đó không cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh thể 
ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, bởi vì đối với Mẹ, nếu không 
có sự kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì không thể 
nào có sức mạnh siêu nhiên để làm việc tông đồ được. 
Và cách suy nghĩ này của Mẹ Têrêsa Calcutta không 
chỉ áp dụng cho các nữ tu dòng của Mẹ mà còn là cho 
tất cả mọi người chúng ta, từ người trẻ đến người già, từ 
người ít học đến người trí thức.

“Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua cầu 
nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt 
con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng 
con. Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin 
làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp 
Chúa… [Amen]” (Trích trong Rabbouni)



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/2. Chuùa nhaät II Muøa Chay naêm B.
- Thöù Hai 26/2 trong Tuaàn II Muøa Chay.
- Thöù Ba 27/2 trong Tuaàn II Muøa Chay.
- Thöù Tö 28/2 trong Tuaàn II Muøa Chay.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 1/3 trong Tuaàn II Muøa Chay.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 2/3 trong Tuaàn II Muøa Chay.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 3/3 trong Tuaàn II Muøa Chay. Leã

Thaùnh Katharine Drexel, Trinh nöõ.
- Chuùa Nhaät 4/3. Chuùa nhaät III Muøa Chay naêm B.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng Anh Chuû tòch Hoäi 
ñoàng Muïc vuï Traàn AÙnh Kim tröôùc söï ra ñi cuûa Nhaïc 
phuï laø: 

Cuï OÂng Vinhsôn Ñoã Ñình Laâm
Sinh naêm 1924

Taï theá ngaøy 18/2/2018
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 

ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Vinhsôn veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân vaøo ngaøy 
thöù Baûy 24/2/2018 cuûa ñoâi taân hoân:

Leâ Trí & Phan Thò Thuïc Ñoan
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 

chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

ÑOÙN CAÙC EM ÔÛ ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ  
COÂNG GIAÙO DALLAS (DCYC)

Quyù phuï huynh coù con em tham döï Ñaïi hoäi DCYC 
(Dallas Catholic Youth Conference) töø 23-25/3, vui 
loøng ñoùn caùc em veà sau Thaùnh leã Beá maïc luùc 10 giôø 
saùng Chuùa nhaät 25/3 taïi Frisco Convention Center. Xin 
quyù phuï huynh vaøo trung taâm vaø check-out tröïc tieáp 
vôùi ngöôøi chaperone cuûa con em.  Xin ñöøng goïi caùc em 
ra baèng ñieän thoaïi hay text. Taát caû caùc phuï huynh vaø 
gia ñình ñöôïc môøi döï Leã Beá Maïc do Ñöùc Cha Edward 
Burns chuû teá. 

Neáu coù gì thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi Huynh Tröôûng 
ThyLynn (972-302-7941) hay Coâ Kim Anh (469-396-
8843). Ñòa chæ cuûa Frisco Convention Center laø 7600 
John Q Hammons Dr., Frisco, TX 75034.

CHÖÔNG TRÌNH CHAÀU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ
TÖØ 8 PM THÖÙ NAÊM 1/3/2018 ÑEÁN 

7 PM THÖÙ SAÙU 2/3/2018
YÙ Chæ:  Caàu Cho Vieäc Chaám Döùt Baïo Löïc Trong 

Gia Ñình & Xaõ Hoäi

* Thöù Naêm 1/3/2018
8pm – 9pm: Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
9pm-10pm: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
10pm-11pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo vaø Ñoaøn 

Thanh Nieân
11pm-12pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

* Thöù Saùu 2/3/2018
12am-1am: Legio 
1am-2am: Legio
2am-3pm: Legio
3am-4am: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
4am-5am: Hoäi Ñoàng Muïc Vuï - Hoäi Ñoàng Taøi 

Chaùnh
5am-6am: Thöøa Taùc vieân Röôùc Leã & Ñoïc Saùch 

Thaùnh - Hoäi Hieäp só Columbus
*** Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 2/3, sau Thaùnh Leã 

7am taïi Nhaø Nguyeän, xin moïi ngöôøi tieáp tuïc tham döï 
caùc giôø chaàu löôït cho ñeán Thaùnh leã 7pm ôû Nhaø Thôø.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung kính 
Loøng Chuùa Thöông Xoùt

JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR (March 4)
Caùc em lôùp 7 (GL_7A, 7B, 7C, & 7J) vaø lôùp 8 

(GL_8A, GL_8B, GL_8C, & GL_8J) seõ tham döï Youth 
Seminar ngaøy 04 thaùng 03 töø 9giôø saùng – 10giôø15 
saùng vôùi ñeà taøi: “ProLife/Phoø Söï Soáng Toång Quaùt.” 
Neáu caùc em hoïc lôùp Giaùo lyù buoåi chieàu, caùc em seõ 
khoâng coù lôùp giaùo lyù ngaøy 04 thaùng 03 vì caùc em seõ 
tham döï Youth Seminar naøy.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 25/2/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 3  OÂ/B Traàn Ngoïc Xuaân 469-867-2082
2810 Silverdale Garland TX 75044

Giaùo Khu 10  Baø Nguyeãn Ngoïc AÙnh  214-264-5978
2522 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040
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CHÖÔNG TRÌNH MUØA CHAY 2018

I. Hoïc Hoûi Kinh Thaùnh (“Speak in the Light”)
Ñöùc Cha Edward Burns cuûa Giaùo phaän Dallas khuyeán

khích caùc giaùo xöù tham gia vaøo moät chöông trình hoïc hoûi 
Kinh thaùnh baèng tieáng Anh vôùi chuû ñeà “Haõy Noùi Trong 
AÙnh Saùng”. Vaøo caùc toái thöù Naêm (1/3, 8/3, 15/3 & 22/3) 
töø 8pm – 9pm (phoøng ñoâi 139 & 141) nhöõng ngöôøi tham 
döï seõ theo doõi video keùo daøi trong 1 tieáng ñoàng hoà bao 
goàm ñaïi cöông veà Cöïu öôùc, Taân öôùc, Söï lieân heä giöõa 
Phuïng vuï & Kinh thaùnh, vaø Caàu nguyeän vôùi Kinh thaùnh. 
Nhöõng tham döï vieân seõ nhaän ñöôïc 1 cuoán Kinh thaùnh 
ñöôïc ñeà taëng bôûi Ñöùc Cha Burns. 

Join Catholics throughout the Diocese of Dallas this 
Lent to break open Scripture, encounter Jesus in the 
Word, and share faith in Catholic community.

Catechetical Services of the Diocese of Dallas would 
like to invite every parish to consider participating in 
Speak in the Light (Matt. 10:27), a Lenten Scripture 
Journey.

Participants in the program will receive a Bible with a 
personalized dedication from Bishop Burns.  The 
program includes a weekly video segment and faith 
sharing session (one hour), designed to help break open 
Scripture, encounter Jesus in the Word, and share faith 
during Lent. The program is available in both English.

Video 1:  Old Testament Overview- Mark Hart 
Video 2: New Testament Overview– Mark Hart

Video 3: Catholic approach to scripture and liturgical 
connection to scripture - Kevin Saunders (Phoenix Bible 
School)

Video 4: Lectio Divina– Fr. Dempsey Acosta

II. Xöng Toäi
* Thöù Ba (6/3 & 13/3): töø 7pm-9pm (coù nhieàu Cha

ngoài toøa)

Ngoaøi ra, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu (ngoaïi tröø Tam Nhaät 
Vöôït Qua) coù Cha ngoài toøa töø 6:30pm-7pm; thöù Baûy töø 
5:30pm-6pm, vaø saùng thöù Naêm (1/3; 8/3; 15/3; 22/3) töø 
9am-10am. Nhöõng ngöôøi ñau yeáu coù theå lieân laïc vôùi Vaên 
phoøng Giaùo xöù laáy heïn ñeå caùc Cha ñeán thaêm vaø giaûi toäi.

III. Tam Nhaät Tónh Taâm
* Thöù Hai (19/3), thöù Ba (20/3) & thöù Tö (21/3)
6:30am: Thaùnh leã
7pm-9pm: Giaûng thuyeát

IV. Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù
Moãi chieàu thöù Saùu töø 6:30pm-7pm. Rieâng Thieáu Nhi

Thaùnh Theå ñi Ñaøng Thaùnh Giaù ngoaøi trôøi baèng tieáng 
Anh vaøo 2 giôø chieàu Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 25/3.

V. Baùc AÙi: Nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm ñeå daønh
ra 1 Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay vaø 
ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi 
ngheøo, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Xin 
ñeán Quaày Töôïng aûnh ôû cuoái Nhaø thôø ñeå laáy phong bì 
coù ghi rieâng cho muïc ñích naøy.

VI. AÊn Chay & Kieâng Thòt: (a) Nhöõng ngöôøi Coâng
giaùo tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng thòt vaøo ngaøy thöù Tö 
Leã Tro & caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay; (b) Nhöõng 
ngöôøi Coâng giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho ñeán khi baét ñaàu 
60 tuoåi thì phaûi giöõ chay vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro vaø 
thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Vaøo nhöõng ngaøy aên chay, caùc tín 
höõu ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa aên nheï hôn ñeå 
duy trì söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï naøy khi coäng laïi 
khoâng baèng moät böõa aên no. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy 
aên chay, khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ 
ñöôïc qui ñònh. 

CUOÄC GAÂY QUYÕ HAÈNG NAÊM CUÛA ÑÖÙC CHA 

BISHOP’S ANNUAL APPEAL

Chaân thaønh caûm ôn OÂng Baø vaø Anh Chò Em ñaõ 
ñaùp öùng vôùi Chöông trình Gaây Quyõ Haèng Naêm cuûa 
Ñöùc Giaùm Muïc cho Coâng vieäc Muïc vuï cuûa Giaùo 
phaän Dallas. Neáu ai chöa coù ñieàn Phieáu Höùa Daâng 
Cuùng, xin vui loøng ñieàn vaøo vaø boû vaøo gioû xin tieàn leã 
ñeå Giaùo xöù noäp laïi cho Giaùo phaän. Nhöõng ai chöa coù 
phieáu, xin laáy phieáu vaø phong bì ôû Baøn Xin Leã hoaëc 
ñeán Vaên phoøng ñeå laáy veà ñieàn. 

QUAØ LÖU NIEÄM CUÛA GIAÙO XÖÙ
Do coù nhöõng gia ñình khoâng ñeán nhaän Quaø löu 

nieäm 25 naêm cuûa Giaùo xöù laø 1 cuoán Kyû yeáu vaø 1 Ly 
uoáng caø pheâ (coffe mug) neân nhöõng ai muoán coù 2 
moùn quaø löu nieäm naøy ñeå duøng hoaëc taëng cho thaân 
höõu, xin vui loøng leân Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc 
giôø laøm vieäc vaø uûng hoä $5/Kyû yeáu & $5/mug ñeå giuùp 
trang traûi chi phí. Chaân thaønh caûm ôn. 
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    DANH SAÙCH AÂN NHAÂN MÖØNG  
NGAÂN KHAÙNH GIAÙO XÖÙ

Giaùo xöù chaân thaønh caûm taï caùc aân nhaân sau ñaây ñaõ 
ñoùng goùp möøng Giaùo xöù trong naêm Ngaân khaùnh ñaëc 
bieät naøy (keùo daøi ñeán ngaøy Leã Chuùa Kitoâ Vua 25/11). 
Nhöõng soá tieàn uûng hoä giuùp trang traûi caùc chi phí lieân 
qua ñeán vieäc toå chöùc caùc chöông trình möøng Ngaân 
khaùnh Giaùo xöù trong suoát naêm.

1) Nhaø Doøng Chuùa Cöùu Theá Dallas $1,000.00

2) Giaùo xöù Thaùnh Taâm (Carrollton) $1,000.00

3) AÅn danh $1,025.00

4) GX Thaùnh Giuse $400.00

5) OÂng Hoaøng Vaêp Rôïp $100.00

6) Mr & Mrs Ellen & Gerard May $100.00

7) OÂng Baø  Vuõ Khaéc Teá $100.00

8) Lm. Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R. $250.00

9) Lm. Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R. $250.00

10) OÂng Nguyeãn Tuynh $1000.00

11) AÅn danh $240.00

KEÁT QUAÛ XOÅ SOÁ YEÅM TRÔÏ RADIO  
MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP 

XUAÂN MAÄU TUAÁT 2018
Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø TV AÙnh Saùng Tin 

Möøng xin chaân thaønh caùm ôn quyù khaùn thính giaû xa 
gaàn, ñaõ vì loøng yeâu meán Chuùa vaø muoán ñoùng goùp cho 
coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng qua truyeàn thoâng, vaãn 
luoân quaûng ñaïi giuùp ñôõ chuùng con coù ñuû kinh phí ñeå 
duy trì vieäc phaùt soùng caùc chöông trình TV vaø Radio 
cuûa Phuï Tænh DCCT Haûi Ngoaïi. Trong ñôït Xoå Soá Yeåm 
Trôï cho Radio Meï HCG vaø TV ASTM möøng Xuaân 
Maäu Tuaát 2018, vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, 11 thaùng 02 
naêm 2018 vöøa qua, chuùng con ñaõ coù soá truùng cho caùc 
giaûi nhö sau:

a. Loâ Ñoäc Ñaéc truùng TV, trò giaù $1,500.00 USD:
No. 71587

b. Loâ Haïng Nhaát truùng Iphone X 64 GB, trò giaù
$1,000.00 USD: No. 85300

c. Loâ Haïng Nhì truùng Iwatch Series III, trò giaù
$500.00 USD: No. 60905

d. 10 Loâ An UÛi, moãi loâ trò giaù $100.00 USD: Nos.
24097; 81689; 53653; 79603; 86029; 51951; 26899; 
68824; 86023; 58769

Xin quyù vò goïi ñieän thoaïi cho chuùng con, cuõng 
nhö gôûi phaàn veù coù soá truùng cuûa quyù vò tröôùc ngaøy 
12 thaùng 04 naêm 2018. Sau ngaøy naøy, veù soá cuûa quyù 
vò xem nhö khoâng coøn giaù trò vaø chuùng toâi xin tri aân 
söï quaûng ñaïi yeåm trôï cuûa quyù vò cho Cô Sôû Truyeàn 
Thoâng Meï Haèng Cöùu Giuùp. Xin quyù vò cho chuùng toâi 
bieát laø quyù vò muoán nhaän giaûi thöôûng truùng soá theo 
caùch naøo. Quyù vò coù theå nhaän giaûi thöôûng theo 2 caùch 
thöùc: baèng hieän vaät (TV, Iphone, Iwatch) hay baèng 
hieän kim (giaù trò hieän vaät ñöôïc quy ñoåi baèng hieän kim).

Radio Meï HCG vaø TV ASTM xin chaân thaønh tri aân 
taám loøng quaûng ñaïi cuûa quyù khaùn thính giaû xa gaàn cuûa 
chuùng con. Nguyeän xin Chuùa Cöùu Theá vaø Meï Haèng 
Cöùu Giuùp ban muoân ôn laønh hoàn xaùc xuoáng treân toaøn 
theå quyù vò trong naêm môùi Maäu Tuaát 2018, moät Muøa 
Chay vaø Muøa Phuïc Sinh thaät thaùnh thieän vaø traøn ñaày 
ôn thaùnh Chuùa.

Lm. Phaoloâ Hoaøng Thaønh Ñöùc, C.Ss.R.

Giaùm ñoác Radio MCG & Radio ASTM

COME & SEE
A ONE DAY EXPERIENCE

YOUNG WOMEN AGE 14-18

Whether you know a lot about Sisters or you don't, 
we invite high school aged young ladies to come and 
spend a day with the Sisters in Grand Prairie, TX, and 
learn a little bit about our life and our love for Jesus. It 
is a day of prayer and fun.

January 27, 2018   April 21, 2018   
October 20, 2018    December 15, 2018

 DISCERNMENT RETREATS
 A WEEKEND RETREAT

YOUNG WOMEN AGE 18+

Spend a weekend at our convent in Grand Prairie, 
TX. This will be an opportunity to enter into guided 
prayer experiences about who God made you to be, 
while also having fun and praying with the Sisters.

March 23-25, 2018    May 18-20, 2018   
September 21-23, 2018  November 16-18, 2018
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Thứ Tư Lễ Tro 14/2/2018 & Chuùa Nhaät Ngaøy 18/2/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $25,485.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,735.00 
Tieàn In Saùch: $600.00 
Black and Indian Missions: $4,120.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0037 Ñaøo Baù Huøng $40.00 
0050 Traàn Taán Thaønh $10.00 
0097 Laïi Ñình AÅn $10.00 
0189 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai $10.00 
0412 Traàn Vaên Luyeán $2.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0852 Nguyeãn Ñöùc Phöôùc $15.00 
1051 AÅn Danh $50.00 
1127 Phaïm Vaên Kyû $40.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1319 Uyen Nguyen $10.00 
1326 Phaïm Chuyeân Myõ $5.00 
1508 Nguyeãn Thò Myõ Linh $10.00 
1600 Traàn Tuyeán $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $35.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu $2.00 
1925 Traàn Vaên Hoà $100.00 

2109 Ñoã Quang Duõng $10.00 
2121 Traàn Ngoïc Hoaøng $5.00 
2164 Phuøng Quang Baûo $10.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $10.00 
2249 Nguyeãn Vaên Lieäu $5.00 
2282 Vuõ Thò Böôûi $20.00 
2367 Leâ Laønh Matthew $2.00 
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00 
2494 Thomas Hunt $10.00 
2523 Nguyeãn Vaên Cao $20.00 
2589 Döông Quang Thanh $5.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $10.00 
2691 Nguyeãn Mai $15.00 
2694 Ñoã Kim Chi $5.00 
2780 Nguyeãn Kathy $20.00 
2781 Nguyeãn Kim Thu $10.00 
2827 Nguyeãn Maïnh Toaøn $4.00 
2835 Nguyeãn Xuaân Hoøa $10.00 
2864 Nguyeãn Vaên Taâm $100.00 
2911 Nguyeãn Chí Coâng $20.00 

AÅn Danh $8,000.00 
AÅn Danh $70.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0216 Hoaøng Tieán Caàn $100.00 
0637 Phaïm Trung Haäu $2,100.00

PHEÙP LAÏ LOÄ ÑÖÙC THÖÙ 70: MOÄT NÖÕ TU PHAN SINH THÖØA SAI ÑÖÙC MEÏ ÑÖÔÏC KHOÛI BEÄNH
Nöõ tu Bernadette Moriau sinh naêm 1939, nhaäp doøng 

Phan Sinh Thöøa Sai Ñöùc Meï (Franciscaines Missionnaires 
de Marie) naêm 19 tuoåi, laø y taù phuïc vuï ngöôøi ngheøo. Töø 
naêm 1966, chò bò ñau thaét löng. Tuy ñöôïc giaûi phaãu nhieàu 
laàn nhöng beänh tình vaãn khoâng thuyeân giaûm.

Thaùng 7/2008, chò haønh höông Loä Ñöùc vaø nhaän bí 
tích daønh cho beänh nhaân. Ngaøy 11/07/2008, chò trôû veà 
Picardie, caûm thaáy thö giaõn, thaân theå aám laïi, chò linh caûm 
coù lôøi phaùn baûo haõy boû ñi taát caû y cuï vaø duïng cuõ naâng ñôõ 
hình moùng ngöïa, ñoàng thôøi chò cuõng ngöng khoâng uoáng 
thuoác nöõa. 

Naêm 2009, 2013, 2016, ba phieân nhoùm cuûa vaên phoøng 
ghi nhaän y khoa taïi Loä Ñöùc ñaõ ñoàng thanh xaùc nhaän ‘‘tính 
caùch baát ngôø, chôùp nhoaùng, hoaøn toaøn, laâu daøi khoâng theå 
caét nghóa ñöôïc cuûa vieäc bình phuïc’’. 

    Thaùng 11/2016, trong phieân hoïp thöôøng nieân taïi Loä 
Ñöùc, UÛy ban Y hoïc Quoác teá (CMIL) ñaõ xaùc nhaän ‘‘vieäc 
bình phuïc cuûa nöõ tu Moriau khoâng theå caét nghóa ñöôïc, 
trong tình traïng hieän nay cuûa kieán thöùc khoa hoïc’’.

Baùc só Alessandro de Franciscis, chuû tòch Vaên phoøng 
Chöùng nhaän Y khoa Loä Ñöùc ghi nhaän : ‘‘Nöõ tu 
Bernadette Moriau ñaõ trôû veà cuoäc soáng bình thöôøng, söùc 
khoûe toát, tieáp tuïc laøm y taù saên soùc beänh nhaân’’. Vaên 
phoøng Y khoa Loä Ñöùc ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1883, aùp 
duïng caùc phöông phaùp giaùm ñònh raát nghieâm ngaët.

Tính tôùi nay, Vaên phoøng ghi nhaän 7200 tröôøng hôïp 
khoûi beänh nhöng chæ coù 70 hoà sô ñöôïc coâng nhaän laø 
pheùp laï. Tröôøng hôïp tröôùc ñaây vaøo naêm 1989, moät phuï 
nöõ YÙ bò bieán chöùng huyeán aùp cao, ñöôïc khoûi beänh. Naêm 
2013 ñöôïc coâng nhaän laø pheùp laï thöù 69.

(Vietcatholic.net)
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Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.

ON THE 25TH ANNIVERSARY OF THE PARISH :         MY CHURCH – MY LOVING FAMILY

With the help of our beloved priests, Cha Hai, Cha 
Quang, and caùc Cha that led our church before them, 
our church community has grown into a beautiful, loving 
journey of Christian faith over the past 25 years. In our 
church, we strive to spread love and Christ’s mission 
to strengthen our community. We are not just a church, 
and we are not just a community. We are a family. As a 
welcoming Catholic family, we open our arms to bring 
Jesus into the world and celebrate this love in our hearts 
as celebrated for the last 25 years in our parish.

It is an honor to be a part of this loving family. I 
was baptized into this church, learned about God in 
this Church, and as I grow, so does our community. I 
learn new things each and every day that deepens my 
relationship with others and God. 

When it comes to holiness, I look up to cac Cha, may 
anh chi huynh truong, and all the adults in our church 
who engage themselves into doing community work for 
our parish. Cha’s homilies give us guidance to be the 
better version of ourselves and to live a holy life. Cac 
anh chi huynh truong show us to be truly happy to praise 
God in times of despair. All of the adults inspire us to 
be dedicated Christians through prayer, promises to the 
Church, and prudence. 

We are taught to be good Catholics through our 
Sunday School program as well. Giao Ly and Viet Ngu 
classes teach us the history of the Church and about our 
Vietnamese language. At Our Mother of Perpetual Help 
Church, we have the opportunity to learn about Jesus’s 
childhood, the Church’s mission, and God’s call for us in 
the holy or married life. Learning about God makes us 

proud to know about Him. In Thieu Nhi Thanh The, we 
are taught to find God spiritually in life, to cooperate with 
our brothers and sisters through Christ, and to be a leader 
in faith. These teachings will forever impact our lives.

Our church is consisted of 1,500 families, each with 
a different background, but when compared, we are all 
the same. We are all together a family of Christ. I still 
remember what Cha Hai said in one of his homilies. He 
said that there are four ways to keep up a family: the four 
H’s- happiness, holiness, hope, and healing. A family 
must be happy together, get along, and love one another 
as Christ has loved us. Families must be holy by praying 
often to have guidance from God. They must have hope 
in God, in the Second Coming, and most importantly, in 
each other, to stay as one. And lastly, a family must have 
the gift of healing. All families have at least one point 
in life when they are broken apart and end up separated, 
but healing and forgiving one another seals God into our 
hearts, minds, souls, and the whole of our lives. I will 
never forget this teaching.

Our church family has been together for 25 years now, 
and we celebrate this to mark the 25th year that God 
has been with us all. I trust that Cha Hai and Cha Quang 
will continue to guide our church and to strengthen our 
community. We will spread God’s love throughout the 
world, step by step. Never have I ever doubted in the root 
of my faith, Our Mother of Perpetual Help Church, and 
my faith will always be in the Church. May God forever 
be with us in our lives through our church community. 
God bless all.

Vuõ Thieân Nhi

RAO HOÂN PHOÁI
* Rao Laàn II
Anh Haø Thanh Khieâm, con oâng Haø Vaên Hoan vaø

baø Nguyeãn Thò Vaân, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Duy 
Yeán Nhi, con oâng Nguyeãn Duy Minh vaø baø Nguyeãn 
Thò Lan taïi giaùo xöù Vónh Trung, Baø Ròa, Vuõng Taøu.

Anh Khieâm vaø cha meï hieän cö nguï taïi thaønh phoá 
Dallas, Texas. Chò Yeán Nhi vaø cha meï hieän cö nguï taïi 
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Meditation: What can blind us or keep us from
recognizing God’s glory and presence in our lives? Sin and 
unbelief for sure! Faith enables us to see what is hidden or 
unseen to the naked eye. Through the eyes of faith Abraham 
recognized God and God’s call on his life. He saw from afar not 
only what God intended for him, but for his descendants as 
well - an everlasting covenant of friendship and peace with the 
living God. Abraham is the father of faith because he put his 
hope in the promises of God. Faith makes us taste in advance 
the light of God’s glory when we shall see him face to face (1 
Corinthians 13:12; 1 John 3:2).

The Lord Jesus reveals his glory in fulfilling his Father’s 
will

Are you prepared to see God’s glory? God is eager to share 
his glory with us! We get a glimpse of this when the disciples 
see Jesus transfigured on the mountain. Jesus’ face changed 
in appearance and his clothing became dazzling white (Mark 
9:2,3). 

When Moses met with God on Mount Sinai the skin of his 
face shone because he had been talking with God (see Exodus 
34:29). Paul says that the Israelites could not look at Moses’ 
face because of its brightness (2 Corinthians 3:7). In the 
Gospel account Jesus appeared in glory with Moses, the great 
lawgiver of Israel, and with Elijah, the greatest of the prophets, 
in the presence of three of his beloved apostles - Peter, James, 
and John. 

What is the significance of this mysterious appearance? 
Jesus went to the mountain knowing full well what awaited 
him in Jerusalem - his betrayal, rejection and crucifixion. Jesus 
very likely discussed this momentous decision to go to the 
cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke with 
Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; listen 
to him. The Father glorified his Son because he obeyed. The 
cloud which overshadowed Jesus and his apostles fulfilled the 
dream of the Jews that when the Messiah came the cloud of 
God’s presence would fill the temple again (see Exodus 16:10, 
19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8). Jesus is the True 
Temple come down from heaven who reveals the glory of God 
to us (John 1:14 and John 2:19, Matthew 12:6), and who opens 
the way for us to worship the living God in spirit and truth 
(John 4:21-26).

The Lord wants to share his glory with each of us

The Lord Jesus not only wants us to see his glory - he wants 
to share this glory with us. And Jesus shows us the way to the 
Father’s glory: follow me - obey my words - take the path I have 
chosen for you and you will receive the glory and blessings of 
my Father’s kingdom - your names will be written in heaven 
(Luke 10:20).

Jesus succeeded in his mission because he willingly went 
to Calvary (where he offered up his life for us on the cross), 
so that Paradise (our true dwelling place with God) would be 
restored to us once again. He embraced the cross to obtain the 
crown of glory that awaits each one of us. If we hope to share 
fully in his glory, we, too, must follow him in the way of the 
cross - by dying to sin and embracing his will for our lives. This 
is the only true path that leads to everlasting peace and joy 
with God.

Origen (185-254 AD), an early church Scripture scholar 
and writer, describes how we are changed and transformed 
into Christ’s likeness as we we look to him day by day with 
faith and honesty and strive to walk according to the light of 
his truth and righteousness (moral goodness): 

“When he is transfigured, his face also shines as the sun 
that he may be manifested to the children of light who have 
put off the works of darkness and put on the armor of light, 
and are no longer the children of darkness or night but have 
become the sons of day, and walk honestly as in the day. Being 
manifest, he will shine unto them not simply as the sun, but as 
demonstrated to be the sun of righteousness.” [Commentary 
on Matthew 12:37 by Origen]

Stay awake spiritually - Don’t miss God’s glory and 
action 

Luke’s Gospel account tells us that while Jesus was 
transfigured, Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! 
Upon awakening they discovered Jesus in glory along with 
Moses and Elijah. How much do we miss of God’s glory and 
action because we are asleep spiritually?  There are many 
things which can keep our minds asleep to the things of God: 
Mental lethargy and the “unexamined life” can keep us from 
thinking things through and facing our doubts and questions 
in the light of Christ’s truth. The life of ease can also hinder 
us from considering the challenging or disturbing demands of 
Christ to forsake all for him and his kingdom. Prejudice can 
make us blind to something new the Lord may have for us. 
Even sorrow can be a block until we can see past it to the glory 
of God. 

How spiritually awake are you to Christ’s presence and 
word of life for you? Peter, James, and John were privileged 
witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of Christ 
are called to be witnesses of his glory. We all, with unveiled 
face, beholding the glory of the Lord, are being changed into 
his likeness from one degree of glory to another; for this 
comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 3:18). 
The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. 
Do you seek his presence with expectant faith, reverence, and 
willing obedience?

Scripture:  Mark 9:2-10
Sunday Lesson For The Youth
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