
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: “Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” Ga 3, 16

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

Khi Hoa Kỳ bắt đầu 
thực hiện chương 

trình phi hành không 
gian Apollo, các kỹ sư 
có nhiệm vụ nghiên cứu 
chế tạo những bộ quần 
áo đặc biệt cho các phi 
hành gia, để bảo đảm 
sinh mạng cho họ. Một 
trong các kỹ sư đó tên là 
Frank Denton được giao 
phó trách nhiệm thiết kế 
sợi dây cung cấp dưỡng 
khí, gồm một ống dài có 
khả năng co giãn. Sợi 
dây này nối liền từ một bình tiếp nạp dưỡng khí trong 
phi thuyền đến một bình tiếp nạp dưỡng khí khác 
trong bộ y phục, bình này được gọi là J316. Còn bình 
tiếp nạp dưỡng khí trong phi thuyền được gọi là J317. 
Viên kỹ sư thiết kế Frank Denton cho biết ông đã đặt 
tên cho hai bình tiếp nạp dưỡng khí này đó dựa theo 
2 câu Kinh thánh trong bài Phúc âm Chúa nhật IV 
Mùa Chay năm B hôm nay: “Thiên Chúa yêu thương 
thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con 
của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn 
đời” (Ga 3:6) và “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của 
Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, 
nhưng là để thế gian tin vào Con của Người mà được 
cứu độ” (Ga 3:17).

Là một Kitô hữu, Frank Denton qua việc đặt tên 
các ống dẫn dưỡng khí cho chương trình không gian 
Apollo theo câu Tin Mừng Thánh Gioan, muốn nói 
rằng như các phi hành gia cần những ống này để 
có thể sống còn trong không gian, thì Chúa Giêsu 
làĐấng duy nhất làm cho con người hoàn thành hành 
trình từ đất về trời.

Đúng thế, chân lý sâu xa nhất mà Giáo hội luôn 
rao giảng, đó là nơi Đức Kitô, Thiên Chúa yêu thương 
chúng ta mãi mãi. Đây là cốt lõi của Tin Mừng. Tình 
yêu của con người đối với nhau chẳng thấm là bao 
so với tình yêu bao la và mãi mãi của Thiên Chúa 
dành cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương nhân 
loại đến nỗi Ngài ban phát sự sống của Ngài cho mọi 
người, không trừ một ai. Thiên Chúa yêu thương mỗi 
một người trong chúng ta như thể Ngài không có ai 
khác để yêu.

Chúng ta bắt đầu nhận ra sự vĩ đại của tình yêu 

Thiên Chúa đối với 
chúng ta khi chúng 
ta ngước nhìn lên 
thánh giá diễn tả 
hình ảnh mộtĐức 
Kitô đau khổ đang 
giang tay để mang 
lấy gánh nặng tội lỗi 
của chúng ta. Những 
sự độc ác, thù ghét 
và bất công được tập 
trung vào thánh giá 
và đây chính là bằng 
cớ tối thượng về tình 
yêu của Thiên Chúa 

đối với con người. Cây thập giá được dựng đứng trên 
đồi Canvê ngày nào bị người đời coi như là dấu chỉ của 
sự hổ thẹn và nhục nhã, nay trở nên một máng chuyển 
thông ân sủng cứu độ và chữa lành của Thiên Chúa. 
Cây sự chết trở thành cây chiến thắng như lời tuyên 
xưng đức tin của các tín hữu khi đi Đàng Thánh Giá: 
“Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa 
đã dùng cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ”.

Đối diện với tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, 
chúng ta có sự lựa chọn đón nhận hay chối từ. Tuy 
nhiên chúng ta cần biết rằng nếu chúng ta chối từ lòng 
thương xót của Thiên Chúa, chúng ta đặt mình trong 
bóng tối của tội lỗi và tự tách mình ra khỏi Ngài mãi mãi 
là Đấng duy nhất đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật 
sự cả đời này lẫn đời sau.

Khi chúng ta đi được nửa đoạn đường trong hành 
trình Mùa Chay 40 ngày, phải chăng đây là lúc chúng 
ta duyệt lại những quyết tâm mà chúng ta đã cố gắng 
thực hiện kể từ thứ Tư Lễ Tro và hãy tự hỏi xem liệu 
cuộc sống của chúng ta có là câu trả lời thích đáng cho 
tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta hay không. 
Liệu tình yêu của Thiên Chúa được diễn tả trong cách 
sống của chúng ta chưa? Chúng ta làm gì để đem tình 
yêu của Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của những 
người trong gia đình và bạn bè chúng ta?

Cuối cùng, chúng ta phải nhận ra nơi Mùa Chay là 
một lời kêu gọi chúng ta hãy bước ra khỏi con đường 
tăm tối của tội lỗi và bước vào ánh sáng của Chúa 
Kitô.
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 11/3. Chúa nhật IV Mùa Chay năm B.

Quyên tiền giúp cho Cơ Quan Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ

(Catholic Relief Services)

- Thứ Hai 12/3 trong Tuần IV Mùa Chay.

- Thứ Ba 13/3 trong Tuần IV Mùa Chay.

- Thứ Tư 14/3 trong Tuần IV Mùa Chay.

- Thứ Năm 15/3 trong Tuần IV Mùa Chay.

- Thứ Sáu 16/3 trong Tuần IV Mùa Chay. Kiêng thịt.

- Thứ Bảy 17/3. Lễ Thánh Patrick.

- Chúa Nhật 18/3. Chúa nhật V Mùa Chay năm B.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG 
Ngày 11/3/2018, lúc 7:00 PM

Giáo Khu 3: Ô/B Nguyễn Hữu Đào
1301 Fawn Ridge Trail, Garland, TX 75042

972-276-9879

Ngày 17/3/2018 lúc 7:30 PM

Đoàn LMTT đọc kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa 
Tại nhà ông Nguyễn Hữu Lợi

3410 Castleman Cove, Garland, TX 75040
972-675-5625

THÔNG BÁO
QUYÊN TIỀN CHO CƠ QUAN BÁC ÁI CÔNG GIÁO 

HOA KỲ (10-11/3) 

CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION 
March 10-11

Tuần này, Giáo xứ chúng ta sẽ có cuộc quyên góp 
đặc biệt cho Cơ Quan Bác Ái Công Giáo (Catholic 
Relief Services). Số tiền quyên góp sẽ được dùng để 
giúp đỡ những nạn nhân bị bách hại và bị thiên tai, 
cũng như các gia đình di dân nghèo khổ và bất hạnh.

This week our parish will be taking The Catholic 
Relief Services Collection (CRSC). Your support of 
this collection gives aid to victims of persecution and 
natural disasters, provides legal services to poor 
immigrants, and advocates for the powerless. 
Through your generosity, six Catholic agencies will 
help Jesus as He bears the disguise of the 
vulnerable refugee, the immigrant family, and the 
poor and marginalized. Please prayerfully consider 
contributing to the collection today. 

CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH 
EUCHARISTIC ADORATION

Thursday March 15th, 8pm – 9pm

Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration with 

music, Scripture & reflection in accordance with 

Pope Francis’s intentions, personal prayer time, and 

optional Sacrament of Reconciliation. 

Corpus Domini

All young adults are invited.

NGHỈ HỌC MÙA XUÂN (11/3)

SUNDAY SCHOOL SPRING BREAK (March 11)

   Các em Giáo Lý-Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh 
Thể không có lớp học và sinh hoạt ngày Chúa nhật 11 
tháng 3 để nghỉ Spring Break. Các em sẽ trở lại học 
và sinh hoạt ngày 18 tháng 3.

  Due to the Spring Break, students will have no classes 
and activities on Sunday March 11. They will resume 
their studies and activities on Sunday March 18.

MÙA CHAY 2018: CẦU NGUYỆN CHO
ANH CHỊ EM DỰ TÒNG

Mùa Chay bắt đầu một thời kỳ quan trọng trong 
cuộc hành trình tìm gặp Chúa của anh chị em Dự tòng. 
Với Nghi thức Tuyển chọn được cử hành tại Nhà thờ 
Chính Tòa vào thứ Bảy 17/2, anh chị em Dự tòng 
chấm dứt thời kỳ Dự tòng (Period of Catechumenate) 
để trở thành người được tuyển chọn và bắt đầu tiến 
vào Thời kỳ Thanh tẩy và Soi sáng (Period of 
Purification and Enlightenment) trước khi được rửa 
tội vào Lễ Vọng Phục Sinh (31/3).

Xin mọi người trong Giáo xứ cầu nguyện đặc biệt 
cho những anh chị em Tuyển nhân trong Mùa Chay 
Thánh 2018 này.
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I. Học Hỏi Kinh Thánh (“Speak in the Light”)
Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas khuyến

khích các giáo xứ tham gia vào một chương trình học hỏi 
Kinh thánh bằng tiếng Anh với chủ đề “Hãy Nói Trong Ánh 
Sáng”. Vào các tối thứ Năm (1/3, 8/3, 15/3 & 22/3) từ 8pm 
– 9pm (phòng đôi 139 & 141) những người tham dự sẽ theo 
dõi video kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ bao gồm đại cương 
về Cựu ước, Tân ước, Sự liên hệ giữa Phụng vụ & Kinh 
thánh, và Cầu nguyện với Kinh thánh. Những tham dự viên 
sẽ nhận được 1 cuốn Kinh thánh được đề tặng bởi Đức Cha 
Burns.

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 session (one 
hour), designed to help break open Scripture, encounter 
Jesus in the Word, and share faith during Lent. The program 
is available in English.

II. Xưng Tội

*Thứ Ba (6/3 & 13/3) từ 7pm-9pm (có nhiều Cha ngồi tòa)

III. Tam Nhật Tĩnh Tâm
*Thứ Hai (19/3), thứ Ba (20/3) & thứ Tư (21/3)
6:30am: Thánh lễ, 7pm-9pm: Giảng thuyết

IV. Đi Đàng Thánh Giá
Mỗi chiều thứ Sáu từ 6:30pm–7pm (ngoại trừ thứ Sáu

2/3 & 9/3 có Chầu Thánh Thể). Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể 
đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều 
Chúa nhật Lễ Lá ngày 25/3.

V. Bác Ái
Những ai có công ăn việc làm để dành ra 1 Mỹ kim mỗi

ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ 
vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là những 
người nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở cuối 
Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho mục đích này.

VI. Ăn Chay & Kiêng Thịt
(a) Những người Công giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt
vào ngày thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay;
(b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt
đầu 60 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ
Sáu Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2018

Ngoài ra, từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngoại trừ Tam Nhật 
Vượt Qua) có Cha ngồi tòa từ 6:30pm-7pm; thứ Bảy từ 
5:30pm-6pm, và sáng thứ Năm (1/3; 8/3; 15/3; 22/3) từ 
9am-10am. Những người đau yếu có thể liên lạc với Văn 
phòng Giáo xứ lấy hẹn để các Cha đến thăm và giải tội.

Thông Báo Của Nhà Bình An

Kể từ Chúa Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018, giá biểu của 
Nhà Bình An có tăng lên như sau 

(As of Sunday March 11, 2018, the prices for some 
Columbarium products have increased as follows):

$350.00
$450.00

Bảng Tên Cho 1 Người (Single Nameplate):             
Bảng Tên Cho 2 Người (Double Nameplate):           
Hình (Picture Plaque):       $250.00

Bì Thư Dâng Cúng & Bì Thư Trả Cho Nhà Bình An
Nếu quý vị quên đem bì thư của mình thì có thể dùng 

các bì thư tạm thời ở chỗ Quầy Bán Sách hay Chỗ Đựng 
Các Bảng Thông Tin ở phía cuối Nhà Thờ. Xin nhớ ghi Số 
Danh Bộ vào phần “Envelope Number” cho Bì Thư Dâng 
Cúng và ghi Số Ngăn cho Bì Thư Trả Cho Nhà Bình An. 
Nếu quý vị không nhớ Số Danh Bộ của mình thì xin ghi Tên 
và Địa Chỉ của mình trên bì thư dâng cúng. Xin cám ơn quý 
vị.

If you forget to bring your envelopes, you can use 
the temporary ones at the Bookshelves or at the Brochure 
Stand at the end of the Church, close to the main Exit Door. 

Make sure you write your Parish Registration Number at 

Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một 
bữa no và hai bữa ăn nhẹ hơn để duy trì sức khoẻ, nhưng 
hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no. 
Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không được phép ăn 
thêm ngoài các bữa ăn đã được qui định. 

the “Envelope Number” for Offering Envelopes and your 
Niche Number for the Columbarium ones. If you do not 
remember your envelope or niche number, please write your 
Name and Address on the envelope. Thank you.

†††

Pro-life Dinner with Bishop Edward J. Burns
Join Bishop Edward J. Burns and Honorary Chairs Geor-

gia and Marc Lyons for our Silver Anniversary Celebration 
at the 25th Annual Bishop’s Pro-Life Dinner on Saturday, 
April 21, 2018 at the Hotel InterContinental Dallas.

The program will feature actor, author and advocate 
Kevin Sorbo. Kevin Sorbo represents a rare quality in 
today’s culture -- a courageous, Christian voice in 
Hollywood who is pro-life without apology. He is most 
widely known for his leading role in “Hercules, the 
Legendary Journeys” and the film “God’s Not Dead.” He 
and his wife recently lent their support to the documentary 
“Gosnell” about the convicted Philadelphia abortionists.

You can help the pro-life cause by making Dinner Reser-
vations and/or buy Raffle Tickets. Please register on line at 
www.prolifedallas.org/dinner
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ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC 
QUA ĐỜI ĐỘT NGỘT TẠI ROMA

Vào thứ Ba ngày 6/3/2018 lúc 10 giờ 15 tối, giờ Rôma, Đức 
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM của Tổng Giáo 
phận Sàigòn, đã qua đời tại Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 48 
năm Linh Mục và 19 năm làm Giám Mục.

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc cùng với 32 Giám mục 
khác thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Roma từ ngày 
2 đến ngày 11 tháng 3 để hành hương viếng mộ hai thánh Tông 
Đồ và thăm Tòa Thánh trong chương trình “Ad Limina” mỗi 5 
năm một lần theo Giáo luật nhằm tường trình với Tòa Thánh về 
tình hình các Giáo hội địa phương cũng như để bày tỏ sự hiệp 
thông với Đức Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô.

Được biết vào một ngày trước đó, sáng thứ Hai ngày 5/3, 
các Đức Cha đã cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô. 
Qua sáng ngày 6 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc 
đã chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 11 giờ với 31 GM và 40 LM Việt 
Nam tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành. Trước đó, ngài đã 
cùng các GM viếng mộ Bậc Đáng kính Hồng y Phanxicô 
Nguyễn Văn Thuận tại Nhà thờ Đức Mẹ Scala. Sau Thánh lễ 
tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành, trong vòng 1 tiếng, 
Đức TGM Phaolô còn đứng chụp hình chung với các GM và 
nhiều người trong liên tu sĩ. Rồi ngài được 2 linh mục dìu lên 
xe để về nhà, nhưng lúc này Đức TGM càng có dấu hiệu bị đột 
quỵ, nên được chở thẳng tới bệnh viện thánh Camillo để cấp 
cứu nhưng rồi ngài không qua khỏi.

Khi được tin Đức TGM Phaolô qua đời đột ngột, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã hết sức bàng hoàng và vào lúc 7 giờ 
sáng thứ Năm ngày 8/3, ĐTC đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 32 
GM Việt Nam tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Marta ở nội 
thành Vatican. Trong thánh lễ ĐTC không giảng, nhưng mọi 
người đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố TGM Phaolô 
Bùi Văn Đọc.

Theo dự kiến, Lễ cầu hồn cho Đức Cố TGM có thể sẽ được 
ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, chủ sự tại nhà 
nguyện Ngai Tòa (Cattedra) cùng với các GM và LM Việt Nam 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 10/3.

Đức TGM Phaolô sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt. Năm 
1956, ngài bắt đầu cuộs sống tu trì tại Chủng Viện Sàigòn. Từ 
năm 1964 đến năm 1970, ngài theo học Chương trình triết học 
và thần học tại Đại học Giáo Hoàng Urbanô ở Rôma trước khi 
được phong chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt vào ngày 
17/12/1970. Sau đó, ngài làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Minh 
Hòa của giáo phận từ năm 1975 trước khi được bổ nhiệm làm 
Cha Chánh Đại Diện vào năm 1995. Trong thời gian này, ngài 
còn là giáo sư dạy học thần học tín lý ở các đại chủng viện 
Sàigòn, Hà Nội và Huế trong thời gian từ 1986 đến 2008. Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Mỹ 
Tho vào ngày 26/3/ 1999 và được Đức Tổng giám mục Gioan 
Baotixita Phạm Minh Mẫn của Sàigòn truyền chức Giám Mục 
vào ngày 20/5. Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm 
Tổng Giám mục Phó của Sàigòn vào ngày 28/9/2013 và vào 
ngày 22/3/2014, ngài trở thành TGM chính tòa Sàigòn khi Đức 
Hồng Y Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu. Đức TGM Phaolô từng giữ 
chức vụ Chủ tịch HĐGM Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016.

KẾT QUẢ XỔ SỐ YỂM TRỢ RADIO MẸ 
HẰNG CỨU GIÚP

XUÂN MẬU TUẤT 2018
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng 
xin chân thành cám ơn quý khán thính giả xa gần, đã vì 
lòng yêu mến Chúa và muốn đóng góp cho công việc 
rao giảng Tin Mừng qua truyền thông, vẫn luôn quảng 
đại giúp đỡ chúng con có đủ kinh phí để duy trì việc 
phát sóng các chương trình TV và Radio của Phụ Tỉnh 
DCCT Hải Ngoại. Trong đợt Xổ Số Yểm Trợ cho Radio 
Mẹ HCG và TV ASTM mừng Xuân Mậu Tuất 2018, vào 
ngày Chúa Nhật, 11 tháng 02 năm 2018 vừa qua, chúng 
con đã có số trúng cho các giải như sau:

a. Lô Độc Đắc trúng TV, trị giá $1,500 USD: No.
71587
b. Lô Hạng Nhất trúng iPhone X 64GB, trị giá $1,000
USD: No. 85300
c. Lô Hạng Nhì trúng Apple watch Series III, trị giá
$500 USD: No. 60905
d. 10 Lô An Ủi, mỗi lô trị giá $100 USD: Nos. 24097;
81689; 53653; 79603; 86029; 51951; 26899; 68824;
86023; 58769

Xin quý vị gọi điện thoại cho chúng con, cũng như 
gởi phần vé có số trúng của quý vị trước ngày 12 tháng 
04 năm 2018. Sau ngày này, vé số của quý vị xem như 
không còn giá trị và chúng tôi xin tri ân sự quảng đại 
yểm trợ của quý vị cho Cơ Sở Truyền Thông Mẹ Hằng 
Cứu Giúp. Xin quý vị cho chúng tôi biết là quý vị muốn 
nhận giải thưởng trúng số theo cách nào. Quý vị có thể 
nhận giải thưởng theo 2 cách thức: bằng hiện vật (TV, 
Iphone, Iwatch) hay bằng hiện kim (giá trị hiện vật được 
quy đổi bằng hiện kim).

Radio Mẹ HCG và TV ASTM xin chân thành tri ân 
tấm lòng quảng đại của quý khán thính giả xa gần của 
chúng con. Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu 
Giúp ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên toàn thể 
quý vị trong năm mới Mậu Tuất 2018, một Mùa Chay 
và Mùa Phục Sinh thật thánh thiện và tràn đầy ơn thánh 
Chúa.

Lm. Phaolô Hoàng Thành Đức, C.Ss.R. 
Giám đốc Radio MCG & Radio ASTM
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VÀI SUY TƯ NHÂN KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ (1993-2018)

MỘT GIÁO DÂN NỬA CŨ, NỬA MỚI 
Đặng Quốc Bảo

ào khoảng năm 2004, tôi được về hưu. Lúc đó, tôi đang 
ở Michigan và cứ vào mùa đông, thời tiết ở tiểu bang 
này rất lạnh. Tôi nhìn theo đàn chim nối cánh theo nhau 

bay về miền nam tìm chỗ ấm và tôi thầm nghĩ một ngày nào đó 
tôi cũng theo đàn chim “tung cánh chim tìm về tổ ấm” cho những 
chuỗi ngày hưu thêm ý nghĩa.

Mùa đông 2008, hai vợ chồng tôi ngồi lại chấm bản đồ ‘nước 
Mỹ’: Houston, Texas và tìm người quen ở đó, thấy tên cha Trịnh 
Đức Hoà cũng là cha linh hướng của gia đình chúng tôi ngày xưa, 
xin cha ‘cố vấn’. Cha cho biết cha đang trong năm cuối của nhiệm 
kỳ “cha chánh xứ’ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland 
Texas, và hỏi tôi có muốn định cư nơi này không? Nếu muốn thì 
cứ “hãy đến mà xem”. Thế là tôi thử một chuyến đi thăm Dallas 
xem sao.

Đến Giáo xứ, Cha Cố Trần Ngọc Bích dẫn tôi qua Trung tâm 
Giêrađô tức Trung tâm Giáo dục cũ. Lúc đó vào tháng Giêng, mọi 
người đang gói bánh tét, bánh chưng, cười nói vui vẻ. Tôi nhìn 
quanh tôi ước lượng số người này bằng 2/3 số giáo dân dự lễ ngày 
Chúa Nhật của giáo xứ tôi ở thành phố Detroit. Còn hơn thế nữa, 
mỗi ngày Giáo xứ có hai Thánh Lễ, một buổi sáng, một buổi chiều 
rất đúng với ước nguyện của tôi là được dự Thánh Lễ mỗi ngày 
bằng tiếng Việt. Ở giáo xứ tôi ‘Detroit, Michigan’ chỉ có một Thánh 
Lễ Việt Nam ngày Chúa Nhật mà thôi, còn ngày thường tôi phải đi 
dự Thánh Lễ ở Nhà thờ Mỹ.

Bình thường người ta không quý những gì đang có, nhưng chỉ 
trân quý những gì thiếu hoặc không có. Riêng đối với tôi, Thánh 
Lễ tiếng Việt ngày thường rất quỳ vì đã bao năm rồi tôi sống thiếu 
Thánh Lễ tiếng Việt ngày thường. Trở về Michigan, với bao nhiêu 
phấn khởi, kể chuyện cho “người yêu lý tưởng” mình nghe. Vợ tôi 
vốn ít nói chỉ cười cười mà thôi. Rồi vào một ngày đẹp trời, vợ tôi 
hỏi: “Anh có đi xuống Texas không? Anh không đi thì em đi một 
mình.”

Sống ở Michigan trên ba mươi ba năm; một sớm một chiều bỏ 
nơi đấy mà đi thì đâu có dễ. Để lại Michigan bao nhiêu kỷ niệm, 
bạn bè, nhất là “Ngũ Đại Hồ” (Five Great Lakes). Ngày xưa đọc bài 
thơ “Le Lac” của nhà văn Lamartine, tôi yêu Ngũ Đại Hồ và yêu 
cả nàng thiếu nữ ngồi xoa tóc bên hồ. . . Bỏ lại tất cả để đến một 
nơi không quen biết ai hết. Thôi thì đành làm một chuyến phiêu 
lưu vậy.

Đúng ngày mồng một Tết Âm lịch năm 2008 chúng tôi lên 
đường để lại sau lưng tất cả, kể luôn mùa đông lạnh giá “ nhưng tôi 
vẫn yêu tuyết trắng rơi vào đêm Noel”. Xe càng chạy xuống miền 
nam, khung trời nắng càng ấm đang đón chờ chúng tôi. 

Chúa Nhật đầu tiên dự Thánh Lễ, tôi gặp lại các anh chị 
Cursillistas ở Chicago mà ngày xưa chúng tôi thường sinh hoạt với 
nhau, rồi Bác sĩ Oanh và Cô Cẩm Tú trong ca đoàn Hương Kinh ở 
giáo xứ cũ của tôi. Thì ra chúng tôi cũng quen được năm ba người 
nơi giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xa lạ này. Dần dà, Cha Cố 
Trần Ngọc Bích giới thiệu chúng tôi với những hội đoàn khác như 
Hội Đạo binh Đức Mẹ, Phong trào Cursillo, Ban Thừa tác vụ cho 
Rước lễ...

Năm 2012, Trung tâm Giáo dục An Phong được xây xong, 
chúng tôi được nhận vào Chương trình Giáo lý, dạy lớp 6. Tôi nhận 
thấy Chương trình Giáo lý của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có 
“chất lượng” cao vì tất cả thầy cô chúng tôi phải qua chương trình 
huấn luyện “150 giờ giáo lý căn bản” do Giáo phận Dallas đặt ra. 
Rồi tất cả sách giáo lý bằng Anh ngữ nhưng chúng tôi cũng được 
khuyến khích giảng dạy “song ngữ” để các em học sinh đừng quên 
tiếng Việt.

Mỗi ngày sinh hoạt với giáo xứ tôi nhận ra điều này: 25 năm 
qua Chúa ban rất nhiều hồng ân qua Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho 
giáo xứ, tôi là người đến sau xin được hưởng ké mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho những ngày hưu của con được ở lại 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được hữu ích qua những cố gắng 
nhỏ bé của con nhằm góp sức xây dựng Giáo xứ mỗi ngày được 
tiến triển hơn.

PARENTING THE SCHOOL AGED CHILD

In the spirit of the Sisters of the Holy Family of 
Nazareth’s ministry to families, Sister Eunice Ph.D, 
certified Parent Educator, would like to invite all parents 
to join her for an informative series of workshops to be 
held on six Tuesdays from 7-9 p.m. beginning on March 
20th  at the Nazareth Retreat Center, 1814 Egyptian 
Way, Grand Prairie, TX 75050 in the Good Shepherd 
Room. For details, please visit our registration 
link https://nazarethretreats.org/parented

RAO HÔN PHỐI

* Rao Lần II

Anh Nguyễn Đức Toàn, con ông Nguyễn Đức Tuệ và bà
Hoàng Kim Lan, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, 
con ông Nguyễn Quang Vinh và bà Trịnh Thị Luyến tại giáo 
xứ Sơn Lộc, Củ Chi, Sàigòn.

Anh Toàn và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố Garland, 
Texas. Chị Ngọc Tuyền và cha mẹ hiện cư ngụ tại, Sàigòn, 
Việt Nam.

Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ. 
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $14,874.01
Tiền Lễ Cưới:  $350.00
Tiền Quảng Cáo:  $1,565.00
Gia Nhập Giáo Xứ: 
   SDB 2768 $500.00
   SDB 2890 $100.00
   SDB 2959 $100.00
   SDB 2962 $20.00
   SDB 2963 $20.00

Quỹ Bãi Đậu Xe (Parking Lot Fund)
SDB Tên Số Tiền
0282 Đoàn Thị Ngọc Thu $10.00
0423 Trần Ngọc Oanh $100.00
0436 Trần Văn Tích $5.00
0513 Trần Hữu Thanh $50.00
0661 Trần Quý Đôn $20.00
0682 Nguyễn Văn Liệt $5.00
0769 Trần Văn Dũng $20.00
0881 Nguyễn Thị Tình $20.00
0962 Đinh Việt Hiếu $10.00
1127 Phạm Văn Kỷ $40.00
1187 Nguyễn Quốc Công $5.00
1222 Lê Huy Phan $20.00
1238 Vũ Đình Hòa $20.00
1494 Hồ Anh Khoa $20.00
1778 Trần Đình Phái $15.00
1830 Nguyễn Huy Đắc $20.00
2101 Lê Trung Thuợc $2.00
2156 Nguyễn Thị Tươi $20.00
2307 Đặng Đình Tiết $100.00
2362 Phạm Quốc Anh $20.00
2428 Tina Kingsley $20.00
2433 Lê Hoạt $10.00
2472 Đoàn Phương Thảo $10.00
2587 Hoàng Chính Mỹ $10.00
2665 Nguyễn Bình  John $4.00
2694 Đỗ Kim Chi $5.00
2750 Dương Duyên $5.00
2756 Phan Thị Ngoan $5.00
2768 Nguyễn Hoài Linh $500.00
2780 Nguyễn Kathy $15.00
2861 Nguyễn Vũ & Quỳnh $200.00

Ẩn Danh $30.00
Bà Đỏ $200.00
Hội Quán $8,052.00
Khối Giáo Dục (Thêm Sức) $1,325.00
Verizon Employee Matching Gift $2,965.00

(Hung Vo $1,000, Jimmy Kim $1,000, DieuLinh Pham $965)
Mừng Ngân Khánh Giáo Xứ

Ẩn Danh $500.00
Ẩn Danh $50.00
L.M. Nguyễn Tất Hải $100.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn # Tên   Số Tiền
0216 Hoàng Tiến Cần  $100.00
0251 Hoàng Quốc Toản $200.00
0314 Võ Hưng & Yên  $100.00
0446 Trần Phong $375.00
0464 Johnny Trần $300.00
0505 Nguyễn Hiến $500.00
0613 Nguyễn Trung Hải $200.00
0638 Trần Minh Đức  $1,000.00
0962 Ngô Tuấn $2,200.00
499-502 Helen Trần $200.00

DANH SÁCH ÂN NHÂN MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ
Giáo xứ chân thành cảm tạ các ân nhân sau đây đã đóng góp 
mừng Giáo xứ trong năm Ngân khánh đặc biệt này (kéo dài đến 
ngày Lễ Chúa Kitô Vua 25/11). Những số tiền ủng hộ giúp trang 
trải các chi phí liên qua đến việc tổ chức các chương trình mừng 
Ngân khánh Giáo xứ trong suốt năm.
1) Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Dallas $1,000.00
2) Giáo xứ Thánh Tâm (Carrollton) $1,000.00
3) Ẩn danh $1,025.00
4) GX Thánh Giuse $400.00
5) Ông Hoàng Văp Rợp $100.00
6) Mr & Mrs Ellen & Gerard May $100.00
7) Ông Bà  Vũ Khắc Tế $100.00
8) Lm. Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. $350.00
9) Lm. Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R. $250.00
10) Ông Nguyễn Tuynh $1000.00
11) Ẩn danh $240.00
12) Ẩn danh $200.00

Báo Cáo Tài Chánh
(Chúa Nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018)

Tổng Kết cho Hội Chợ Tết 2018
$3,450
$5,200
$1,660

$500
$713
$500 

$4,445
$525
$130

$44,942
$62,065

-$25,405 

Ca Đoàn Trinh Vương 
Đoàn Thanh Niên 
Liên Minh Thánh Tâm 
Ban Việt Ngữ 
PTA (Hội Phụ Huynh Học Sinh) 
Ban Giáo Lý 
Thiếu Nhi Thánh Thể 
Ca Đoàn Vianney 
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân 
Hội Quán + Sponsor & VIP 
Tổng Cộng Thu 
Tổng Cộng Chi (Ca sĩ, equipments, polices,

múa lân, clean-up, v.v) 
Tổng Kết Tiền Lời Hội Chợ Tết $36,660

Ban Tổ Chức xin chân thành cảm ơn quí ông, bà, anh, chị, em 
trong Ban Văn Nghệ, Hội Quán, và các đoàn thễ ban ngành đã 
hy sinh cho 2 ngày Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 được mọi sự 
tốt đẹp.
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o you know the heal-
ing power of Christ’s
redeeming love and

victory which he won for 
us on the cross? The Old 
Testament prophets never 
ceased to speak of God’s 
faithfulness and compas-
sion towards those who 
would turn away from sin 
and return to God with re-
pentant hearts, trust, and 
obedience (2 Chronicles 
36:15). When Jesus spoke 
to Nicodemus he prophesied that his death on the cross 
would bring healing and forgiveness and a “new birth in 
the Spirit” (John 3:3) and eternal life (John 3:15).

† The “lifting up” of the Son of Man 
  Jesus explained to Nicodemus that the “Son of Man” 
must be “lifted up” to bring the power and authority of 
God’s kingdom to bear on the earth. The title, “Son of 
Man,” came from the prophet Daniel who describes a 
vision he received of the Anointed Messiah King who was 
sent from heaven to rule over the earth (Daniel 7:13-14). 
Tradition-ally when kings began to reign they were 
literally “lifted up” and enthroned above the people. 
Jesus explains to Nicodemus that he will be 
recognized as the Anointed King when he is “lifted up” 
on the cross at Calvary. Jesus died for his claim to be 
the only begotten Son sent by the Father in heaven to 
redeem, heal, and reconcile his people with God.

  Jesus points to a key prophetic sign which Moses 
per-formed in the wilderness right after the people of 
Israel were afflicted with poisonous serpents. Scripture 
tells us that many people died in the wilderness because 
of their sin of rebellion towards Moses and God. Through 
Moses’ intervention, God showed mercy to the people 
and in-structed Moses to “make a fiery serpent, and set 
it on a pole; and every one who is bitten, when he sees 
it, shall live”(Numbers 21:8). This miraculous sign was 
meant to foreshadow and point to the saving work 
which Jesus would perform to bring healing and 
salvation to the world.

† The cross defeats sin and death
  The bronze serpent which Moses lifted up in the 
wilder-ness points to the cross of Christ which defeats 
sin and death and obtains everlasting life for those who 
believe in Jesus Christ. The result of Jesus “being lifted 
up on the cross” and his rising from the dead, and his 
exaltation and ascension to the Father’s right hand in 
heaven, is our “new birth in the Spirit” and adoption as 
sons and daughters of 

God. God not only frees us 
from our sins and pardons 
us, he also fills us with his 
own divine life through 
the gift and working of his 
Spirit who dwells within us.
The Holy Spirit gives us 
spiritual power and gifts, 
especially the seven-fold 
gifts of wisdom and under-
standing, right judgment 
and courage, knowledge 
and reverence for God and 
his ways, and a holy fear in 
God’s presence (see Isaiah 
11), to enable us to live in 

his strength as sons and daughters of God. Do you thirst 
for the new life which God offers you through the trans-
forming power of his Holy Spirit?

† The proof of God’s love for us
  How do we know, beyond a doubt, that God truly 
loves us and wants us to be united with him forever? 
For God so loved the world that he gave his only Son, 
that who-ever believes in him should not perish but 
have eternal life (John 3:16). God proved his love for us 
by giving us the best he had to offer - his only begotten 
Son who freely gave himself as an offering to God for our 
sake and as the atoning sacrifice for our sin and the sin of 
the world.

  This passage tells us of the great breadth and width 
of God’s love. Not an excluding love for just a few or 
for a single nation, but a redemptive love that 
embraces the whole world, and a personal love for 
each and every in-dividual whom God has created. 
God is a loving Father who cannot rest until his 
wandering children have returned home to him. Saint 
Augustine says, God loves each one of us as if there were 
only one of us to love. God gives us the freedom to 
choose whom and what we will love.

  Jesus shows us the paradox of love and judgment. 
We can love the darkness of sin and unbelief or we can 
love the light of God’s truth, beauty, and goodness. If our 
love is guided by what is true, and good and beautiful 
then we will choose for God and love him above all else. 
What we love shows what we prefer. Do you love God 
above all else? Do you give him first place in your life, 
in your thoughts, decisions and actions?

 “Lord Jesus Christ, your death brought life for us. 
May your love consume and transform my life that I may 
desire you above all else. Help me to love what you love, 
to de-sire what you desire, and to reject what you reject”. 

“God so loved the world that he gave us his 
only Son” –John 3:14-21












