
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.

Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Phục Sinh,
 xin chân thành kính chúc

 Quý Linh Mục & Tu Sĩ Nam Nữ, 
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, 

Ban Thường Vụ, Các Đoàn Thể, Ban Ngành, 
Các Giáo Khu cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em
 được đầy tràn niềm vui, bình an và ân sủng của 

Chúa Kitô Phục Sinh.

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

Phó tế Vinhsơn Đàm Hữu Thư 

Chúa Đã Sống Lại Thật, Alleluia!



Câu ghi lòng trong tuần: “ Người phải sống lại từ cõi chết.” Ga 20, 9

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

Chúa nhật ngày 1 tháng 
4 năm nay, người Kitô 

hữu khắp nơi trên thế giới 
đã hân hoan mừng Đại Lễ 
Phục Sinh, kỷ niệm biến 
cố vĩ đại nhất trong lịch sử 
nhân loại khi Chúa Giêsu 
sống lại từ cõi chết. Thánh 
Phaolô, vị tông đồ nhiệt 
thành của Chúa Giêsu, 
đã khẳng định rằng: “Nếu 
Chúa Giêsu đã không trỗi 
dậy, thì lời rao giảng của 
chúng tôi trống rỗng, và cả 
đức tin của anh em cũng 
trống rỗng… và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi 
của anh em” (1 Cor 15:4). Nếu Chúa Giêsu không 
sống lại từ cõi chết thì chắc chắn những người môn 
đệ đã không tin Ngài là Đấng Cứu Thế của nhân loại 
và ắt hẳn Chúa Giêsu đã chìm vào quên lãng như là 
một trong số biết bao nạn nhân khác của những thế 
lực thống trị gian tà. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thực 
sự sống lại và các môn đệ của Ngài ngày xưa cũng 
như hôm nay đều tin và rao giảng điều này. Như thế 
việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết là cốt lõi cho 
niềm tin Kitô giáo. Và sống lại ở đây không có nghĩa 
là một sự hồi sinh nhưng là sự phục sinh vinh hiển: 
Chúa Giêsu không còn chết nữa, sự chết không làm 
gì được ngài và còn hơn thế nữa ngài đã mở đường 
sự sống đời đời cho tất cả chúng ta.

Vì thế, mừng Đại lễ Phục Sinh, chúng ta được mời 
gọi suy nghĩ về những điều này:

- Trước hết, vì tình yêu nhân loại, Chúa Giêsu, 
vốn là Đấng không hề có tội, đã chịu chết thay cho 
tất cả nhân loại, trong đó có mỗi một người trong 
chúng ta và từ Ađam là người đầu tiên cho đến người 
cuối cùng sống trên mặt đất này.

- Điều thứ hai, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho 
con người có sức mạnh cứu độ bởi vì Ngài đã phục 
sinh từ cõi chết để đưa con người đến sự sống mới, 
sự sống đời đời. Sự dữ dù dưới bất kỳ hình thái nào 
từ bệnh tật đau khổ, cho đến bất công, chiến tranh, 
và ngay cả cái chết không phải là lời phán quyết cuối 
cùng trên cuộc sống con người. Tình yêu cứu độ của 
Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu mới là tiếng nói chung 
cuộc cho vận mạng con người trên cõi đời này và 

hạnh phúc con người đời sau.
- Điều thứ ba, được Thiên 

Chúa giải thoát qua Mầu 
nhiệm sự chết và phục sinh 
của Chúa Giêsu, con người 
được mời gọi sống tinh thần 
phục sinh ngay từ bây giờ 
khi quyết tâm thực hiện một 
cuộc vượt qua kỳ diệu từ tội lỗi 
đến thánh thiện, từ ích kỷ đến 
vị tha, từ thù ghét đến yêu 
thương, từ trả thù đến tha thứ, 
từ bóng tối đến ánh sáng.

Tóm lại, Sự Phục sinh vinh 
hiển của Chúa Giêsu đưa lại 

cho chúng ta một nhận thức tuyệt vời về phẩm giá của 
con người. Con người dẫu tội lỗi nhưng lại được Chúa 
Giêsu thương yêu và hy sinh để từ đó con người không 
còn là những nạn nhân vô vọng của kiếp nhân sinh 
nhưng lại có giá trị vô cùng cao quý bởi vì đã được trả 
giá bằng máu cứu độ của Ngài. 

Vì thế chúng ta phải sống như là những con người 
được tắm gội trong ánh sáng Phục sinh của Chúa 
Giêsu. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống như là 
những chứng tá của niềm hy vọng, không phải là niềm 
hy vọng phù phiếm như trúng một lô xổ số độc đắc, bởi 
vì cuối cùng ra, phần thưởng tối hậu mà con người thật 
sự khao khát không phải là tiền bạc, sức khỏe, hoặc 
danh vọng, nhưng chính là sự sống đời đời và sự sống 
đó Chúa Giêsu đã ban phát cho chúng ta qua Mầu 
nhiệm sự chết và phục sinh của Ngài rồi. 

Do đó, sống đời chứng tá của niềm hy vọng tức là 
trở nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa trong mọi 
hoàn cảnh của cuộc đời, lúc thuận lợi cũng như lúc 
gian nan. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên cường 
với sứ mạng tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, 
nhất là của các thai nhi, của những người già, người bị 
bệnh, người bị bỏ rơi, người bị đối xử bất công, bị bóc 
lột và đàn áp.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh và là Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa Cha ban cho mọi người niềm 
vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày. 
Amen!
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 1/4. Chuùa nhaät Phuïc Sinh. 
- Thöù Hai 2/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh.
- Thöù Ba 3/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh.
- Thöù Tö 4/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh.
- Thöù Naêm 5/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh.
- Thöù Saùu 6/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh. 
- Thöù Baûy 7/4 trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh.
- Chuùa Nhaät 8/4. Chuùa nhaät II Phuïc Sinh naêm B. Chuùa 

Nhaät Kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 4/2018

The Pope’s Prayer Intention in April 2018
* YÙ Chung: Caàu cho caùc nhaø hoaïch ñònh vaø laõnh 

ñaïo kinh teá. Xin cho hoï can ñaûm khöôùc töø moâ hình 
kinh teá nhaém loaïi tröø nhöõng phaàn töû khaùc vaø bieát tìm 
ra nhöõng phöông höôùng toát ñeïp môùi.

* Universal: For those who have responsibility 
in economic matters. That economists may have the 
courage to reject any economy of exclusion and know 

how to open new paths.

CHUÙC MÖØNG CAÙC THAØNH VIEÂN 
TAÂN TOØNG - GIA NHAÄP GIAÙO HOÄI COÂNG 

GIAÙO - NHAÄN BÍ TÍCH THEÂM SÖÙC
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp haân hoan chuùc 

möøng caùc Anh Chò Taân Toøng, nhöõng ngöôøi Gia nhaäp 
Giaùo hoäi Coâng giaùo & laõnh nhaän Bí tích Theâm Söùc 
trong Thaùnh leã Voïng Phuïc Sinh luùc 8 giôø 30 toái thöù 
Baûy ngaøy 31/3/2018. 

* Ba Bí Tích Khai Taâm: Leâ Thuùy Mai, Nguyeãn 
Baûo Haân, Nguyeãn Thò Thuùy, Nguyeãn Hoàng, Nguyeãn 
Leä Uyeân, Nguyeãn Haø, Traàn Thanh, Ñaøo Thuûy, 
Hoaøng Thò Ngoïc Traâm, Vaên Duy Sôn, Chaâu Ngoïc 
Myõ, Hoaøng Troïng Luaân, Leâ Quang, Buøi Minh Thieän

* Gia Nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo: Murdock 
Nelson James (Röûa toäi Anh giaùo) & Nguyeãn Nöõ 
Phöông Trình (Röûa toäi Tin laønh)

* Bí Tích Theâm Söùc: Hoà Tony

Nguyeän xin Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ban traøn ñaày 
bình an, nieàm vui vaø haïnh phuùc cho caùc Anh Chò 
trong cuoäc haønh trình ñöùc tin Coâng giaùo.

NGHÆ HOÏC LEÃ PHUÏC SINH (1/4)
SUNDAY SCHOOL EASTER BREAK (April 1)

Caùc em Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ, vaø Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït ngaøy Chuùa nhaät 1 
thaùng 4 ñeå möøng Leã Phuïc Sinh. Caùc em seõ trôû laïi hoïc 
vaø sinh hoaït ngaøy 8 thaùng 4.

In observance of Easter Celebration, students 
will have no classes and activities on Sunday, April 
1st. They will resume their studies and activities on 

Sunday, April 8th.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG GIAÙO KHU 7
Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Vincent Ferrer (ngaøy 

5 thaùng 4), boån maïng cuûa Giaùo khu 7, coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp haân hoan göûi 
lôøi chuùc möøng ñeán caùc gia ñình trong Giaùo khu. Xin 
Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Thaùnh Boån maïng ban cho 
moãi gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân ôn laønh cuûa 
Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp 
hôn.

QUYÕ BAÙC AÙI MUØA CHAY GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO
Nhö Giaùo xöù ñaõ thoâng baùo töø ñaàu Muøa Chay, nhöõng 

ai coù coâng aên vieäc laøm xin vui loøng ñeå daønh 1 Myõ kim/
moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay ñeå giuùp cho 
ngöôøi ngheøo. Vì theá, nhöõng ai tham gia vaøo chöông 
trình naøy xin vui loøng ñöa laïi cho Giaùo xöù ñeå toång keát. 
Xin boû tieàn maët hoaëc check vaøo trong bì thö duøng cho 
muïc ñích naøy ñöôïc ñeå ôû quaày baùn töôïng aûnh ôû cuoái 
Nhaø thôø. Coù theå ñem thaúng leân vaên phoøng Giaùo xöù 
hoaëc boû vaøo trong gioû xin tieàn. Chaân thaønh caûm ôn.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
Easter Duty Obligation

Theo luaät Hoäi thaùnh, caùc tín höõu phaûi röôùc leã caùch 
xöùng ñaùng (sau khi xöng toäi neáu caàn thieát) trong Muøa 
Phuïc Sinh baét ñaàu töø Chuùa nhaät Phuïc Sinh (1/4) cho 
ñeán ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän 
Xuoáng (20/5).

Holy Communion should be received worthily (after 
Confession, if necessary) anytime beginning on Easter 
Sunday (April 1) through Pentecost Sunday (May 20).
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HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP SEÕ BAÀU BAN 
ÑIEÀU HAØNH MÔÙI (8/4)

Ñöôïc söï chaáp thuaän cuøa Cha Chaùnh xöù, kính môøi 
quyù hoäi vieân tham döï buoåi hoïp cuûa hoäi bgaøy 8/4/2018 
sau thaùnh leã 7:30am ñeå baàu cöû ban ñieàu haønh môùi cuûa 
hoäi. Xin quyù hoäi vieân ñeán tham döï ñoâng ñuû.

Baø Vuõ Kim Oanh
Hoäi tröôûng

TUAÀN CÖÛU NHAÄT KÍNH LOØNG CHUÙA 
THÖÔNG XOÙT (Töø 30/3 ñeán 8/4)

Keå töø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 30/3/2018 ñeán Chuùa 
nhaät II Phuïc Sinh töùc Chuùa nhaät Kính Loøng Chuùa 
Thöông Xoùt 8/4/2018, Giaùo xöù coù laøm vieäc kính Loøng 
Chuùa Thöông Xoùt 20 phuùt tröôùc moãi Thaùnh leã. Xin 
moïi ngöôøi tham döï Thaùnh Leã vui loøng ñeán sôùm hôn 
thöôøng leä ñeå caàu nguyeän cho caù nhaân, gia ñình, giaùo 
xöù, theá giôùi vaø Giaùo hoäi hoaøn vuõ ñöôïc caûm nghieäm 
tình yeâu thöù tha cuûa Thieân Chuùa. 

CHÖÔNG TRÌNH CHAÀU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ
TÖØ 8 PM THÖÙ NAÊM 5/4/2018 ÑEÁN 7 PM THÖÙ 

SAÙU 6/4/2018
YÙ Chæ: Bình An Trong Gia Ñình & Hoøa Bình Treân 

Theá Giôùi

* Thöù Naêm 5/4/2018
8pm – 9pm: Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
9pm-10pm: Ñoaøn Thanh Nieân
10pm-11pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
11pm-12pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

* Thöù Saùu 6/4/2018
12am-1am: Legio – Legio
1am-2am: Legio – Legio
2am-3pm: Legio – Legio
3am-4am: Hoäi Ñoàng Muïc Vuï - Hoäi Ñoàng Taøi 

Chaùnh
4am-5am: Thöøa Taùc vieân Röôùc Leã & Ñoïc Saùch 

Thaùnh - Hoäi Hieäp só Columbus
5am-6am: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

*** Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 6/4, 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

THOÂNG BAÙO CUÛA TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ
* Xöng Toäi Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu (Thöù Baûy 7/4)
Xin nhaéc Quyù Phuï huynh ñöa caùc em ñeán Nhaø thôø ñeå 

caùc em xöng toäi laàn thöù hai vaø chuïp hình ngaøy 07 thaùng 
04, 2018 töø 9g30 saùng ñeán 3 giôø chieàu taïi nhaø thôø Giaùo 
xöù. Töø 9g30 saùng ñeán 10g30 saùng, xin cho caùc em gaùi 
maëc ñaàm vaø ñoäi luùp vaø in cho caùc em trai maëc quaàn taây 
aùo traéng vaø thaét caø- vaït ñeå chuïp hình. Sau ñoù, xin caùc 
phuï huynh giuùp caùc em thay vaøo moät boä quaàn aùo khaùc 
ñeå caùc em xöng toäi laàn thöù hai.

This is a friendly reminder that the Second 
Reconciliation Retreat is coming up on Saturday, April 
07, 2018 (9:30am – 3:00pm) in Parish Church. From 
9:30am to 10:30am, please have your child dressed in 
their Holy Communion clothes for the photos. After the 
photo, please help your child to change into another set 
of clothes for second Reconciliation. 

* Tónh Taâm Lôùp Döï Bò Theâm Söùc (Chuùa Nhaät 8/4)
Xin thoâng baùo Quyù phuï huynh caùc em lôùp Döï bò 

Theâm söùc seõ coù buoåi hoài taâm vaøo Chuùa nhaät ngaøy 08 
thaùng 4, 2018 töø 9 giôø saùng ñeán 11giôø45 saùng taïi Nhaø 
Gieârañoâ. Neáu caùc em coù lôùp Vieät Ngöõ buoåi saùng, caùc 
em coù pheùp nghæ hoïc ñeå döï buoåi hoài taâm naøy. Xin Quyù 
phuï huynh giuùp caùc em coù nhöõng giôø gaëp gôõ Chuùa baèng 
caùch saép xeáp cho caùc em ñeán ñuùng giôø vaø ñaày ñuû. Lôùp 
Döï bò Theâm söùc laø lôùp GL_9A, GL_9B, GL_9C, vaø lôùp 
GL_9J.

Students in the Pre-Confirmation class will have an 
opportunity to attend a mini-retreat on Sunday, April 08 
2018 from 9am – 11:45am in the St Gerard building 
(old cafeteria). If students are enrolled in the morning 
Vietnamese language class, they will be excused to 
attend this retreat. This is a special opportunity for 
students to encounter Christ and experience His Love. 
Please help by having your child participate and come 
on time.  PreConfirmation classes are:  GL_9A, GL_9B, 
GL_9C, and GL_9J.

* Hoïp Phuï Huynh (Chuùa Nhaät 8/4)
9:00am – 10:15am - Hoïp Phuï Huynh / Parent Meeting 

for all students in GLVN/TNTT 

1:45pm – 3:00pm - Hoïp Phuï Huynh / Parent Meeting 
for all students in GLVN/TNTT 

* Xin môøi quyù phuï huynh choïn moät giôø ñeán hoïp ôû Hoäi 
tröôøng Trung taâm An Phong ñeå bieát theâm veà nhaø tröôøng 
vaø nhöõng quy ñònh cuûa ghi danh nieân khoùa 2018-2019. 
All parents are invited to attend a parent meeting in St. 
Alphonsus Center’s auditorium to learn more about our 
school and registration for 2018-2019 school year.
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THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI LOØNG CHUÙA THÖÔNG 
XOÙT 2018 CUÛA PHUÏ TÆNH DCCT HAÛI NGOAÏI 

QUA INTERNET (8/4)
Keå töø naêm 2000 khi Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan 

Phaoloâ II thieát laäp vieäc cöû haønh Leã Kính Loøng Chuùa 
Thöông Xoùt trong toaøn theå Giaùo Hoäi vaøo Chuùa Nhaät 
II Phuïc Sinh, Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi 
vaø Cô Sôû Truyeàn Thoâng Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
vôùi söï coäng taùc cuûa raát nhieàu thieän nguyeän vieân ñaõ 
toå chöùc Ñaïi Hoäi Suy Toân Loøng Chuùa Thöông Xoùt taïi 
mieàn Nam California ñöôïc tham döï bôûi nhieàu tín höõu 
khaép Hoa Kyø vaø ngay caû caùc quoác gia khaùc. Naêm nay, 
ñuùng kyû nieäm 100 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima, 
Ñaïi hoäi Loøng Chuùa Thöông Xoùt laàn thöù 18 ñöôïc toå 
chöùc taïi Auditorium cuûa California State University 
of Long Beach vaøo Chuùa nhaät ngaøy 1 thaùng 4 töø 8 giôø 
saùng ñeán 6 giôø chieàu (giôø California).

Nhöõng ai ôû xa coù theå tham döï Ñaïi hoäi tröïc tieáp treân 
internet baèng caùch vaøo website www.dccthaingoai.net

RÖÛA TOÄI TREÛ EM HAÈNG THAÙNG (14/4)
Giaùo xöù coù chöông trình Röûa toäi haèng thaùng cho 

caùc em nhoû luùc 4 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 14/4 taïi Nhaø 
thôø. Caùc cha meï muoán con em ñöôïc röûa toäi phaûi laøm 
ñôn vaø noäp laïi cho Vaên phoøng Giaùo xöù moät tuaàn leã 
tröôùc khi Röûa toäi. Ngoaøi ra, Theo yeâu caàu cuûa Giaùo 
phaän, cha meï em beù phaûi tham döï cuøng vôùi ngöôøi ñôõ 
ñaàu Khoùa Höôùng Daãn Röûa Toäi luùc 7 giôø toái vaøo thöù 
Baûy Ñaàu thaùng ngaøy 7/4 taïi Phoøng 115 cuûa Hoäi tröôøng 
Thaùnh Anphong.  

Xin löu yù, ngöôøi ñôõ ñaàu (godparent) khoâng ñöôïc laø 
cha meï vaø phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo soáng ñaïo ñaõ nhaän 
Bí tích Theâm Söùc. Ngöôøi ñôõ ñaàu khoâng nhaát thieát phaûi 
coù cuøng teân thaùnh vaø cuøng phaùi tính vôùi em beù ñöôïc 
röûa toäi.

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. Ngoaøi ra nhöõng gia ñình naøo chöa nhaän ñöôïc 
loï ñöïng Nöôùc Thaùnh coù hình kyû nieäm Ngaân khaùnh, coù 
theå leân Vaên phoøng laõnh. 

THOÂNG BAÙO VEÀ ÑAËC SAN GIAÙO XÖÙ 25 NAÊM
Giaùo Xöù seõ phaùt haønh Ñaëc San möøng 25 naêm vaøo 

cuoái thaùng 6 naêm 2018. Ban Bieân Taäp ñoùn nhaän baøi vôû 
ñoùng goùp cho Ñaëc San goàm: 

* Taát caû theå loaïi: Vaên xuoâi, thô, tuøy buùt, phoùng söï, 
kyù söï, hoài kyù, truyeän ngaén, ghi nhaän sinh hoaït…

* Noäi dung: sinh hoaït cuûa caùc Ñoaøn theå, Ban ngaønh, 
taâm tình caù nhaân trong vieäc soáng ñaïo, chuyeän gia ñình, 
phuïc vuï, göông soáng ñöùc tin, giaùo duïc con caùi, kinh 
nghieäm soáng qua nhöõng thay ñoåi toát, xaáu trong ñôøi 
soáng gia ñình, …taát caû nhöõng vaán ñeà ngöôøi vieát caûm 
nhaän ñöôïc qua caùc sinh hoaït trong moïi khía caïnh cuûa 
giaùo xöù.

2) Ñieàu leä göûi baøi:
a. moãi baøi daøi nhaát laø 1,500 chöõ.

b. Baøi ñaùnh maùy daïng Unicode.

c. Ngoaøi buùt hieäu duøng trong baøi vieát, xin ghi roõ teân 
thaät vaø soá phone ñeå BBT tieän lieân laïc khi caàn thieát.

3) Thôøi haïn göûi baøi:
a. Töø Chuùa nhaät 25 thaùng 3 cho ñeán ngaøy 1 thaùng 5 

naêm 2018.

b. Göûi veà ñòa chæ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com 
hoaëc dmhcggarland@gmail.com

Ghi chuù: Caùc hoäi ñoaøn, ban ngaønh vieát veà nhöõng 
sinh hoaït cuûa mình coù theå göûi hình muoán ñaêng keøm theo 
baøi.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 25/3/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $17,618.00 
Tieàn Khaán: $1,570.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $250.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,435.00 
Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
   SDB 2966 $50.00 
   SDB 2968 $200.00 

 Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0036 Phaïm Phuù Cöôøng  $       20.00  
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân  $       10.00  
0109 Traàn Anh Toan  $       20.00  
0128 Lyù Phöôùc Hoàng  $       20.00  
0143 Leâ Höõu Quang  $       20.00  
0250 Nguyeãn Coâng Taâm  $       20.00  
0384 Ngoâ Thò Hieáu  $         5.00  
0462 Vuõ Vaên Chuùc  $       10.00  
0471 Vuõ A. Chöông  $       10.00  
0514 Tröông Quang Tuyeán  $         5.00  
0661 Traàn Quyù Ñoân  $       20.00  
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng  $         2.00  
0739 Nguyeãn Ngoïc Chính  $     550.00  
0962 Ñinh Vieät Hieáu  $       20.00  
0987 Phan Quang Trinh  $       10.00  
1003 Nguyeãn Anh Huøng  $       10.00  
1127 Phaïm Vaên Kyû  $       20.00  
1187 Nguyeãn Quoác Coâng  $         5.00  
1255 Phaïm Thò Thoa  $       20.00  
1270 Nguyeãn Vaên AÙnh  $     300.00  
1308 Nguyeãn Vuõ Thi  $       10.00  
1400 Nguyeãn Troïng Tuù  $         3.00  
1494 Hoà Anh Khoa  $       20.00  
1521 Ñoã Minh Coâng  $       10.00  
1600 Traàn B. Tuyeán  $       20.00  
1770 Hoaøng Phi Long  $         5.00  
1778 Traàn Ñình Phaùi  $         5.00  
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc  $       10.00  
2084 Nguyeãn Vaên Huyeán  $       20.00  

2263 Nguyeãn Vi  $       10.00  
2296 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy  $       10.00  
2299 Leâ Kelly  $       10.00  
2362 Phaïm Quoác Anh  $       20.00  
2522 Hoà Trí Luaät  $       10.00  
2524 Traàn Thò Tuù  $       10.00  
2587 Hoaøng Chính Myõ  $       10.00  
2589 Döông Quang Thanh  $         6.00  
2619 Phaïm Ñöùc Taân  $       10.00  
2637 Nguyeãn Huøng Steven  $     500.00  
2717 Voõ Thanh Tuù  $       10.00  
2765 Nguyeãn Tröôøng Khaùnh  $       10.00  
2774 Vuõ D. Ñöùc  $       20.00  
2803 Minter Pauline  $     200.00  
2814 Nguyeãn Tuaán  $         5.00  
2891 Ñaëng Quoác Thaùi  $         5.00  
2923 Ngoâ Vaên Kieân  $     100.00  
2933 Phaïm Huøng Laâm  $       20.00  
2942 Leâ Höõu Minh  $       10.00  
 Hoäi Quaùn  $  9,111.00  
 Khoái Giaùo Duïc (Theâm Söùc)  $     970.00  
 AÅn Danh (nhieàu ngöôøi)  $  1,435.00 
  
 Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0210 Phaïm Vaên Phuïng  $     100.00  
0253 Traàn Phöôùc Thoï  $     100.00  
0331 Wendy Lieân Leâ  $  2,800.00  
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn  $     100.00  

Löu yù:  Giaùo xöù ñaõ göûi caùc daâng cuùng cuûa quyù OÂng Baø 
vaø Anh Chò Em cho 2018 Bishops Annual Appeal veà Ñòa 
phaän Dallas roài, cho neân nhöõng ai muoán ñoùng goùp thì coù 
theå göûi Check hay Money Order traû cho Bishops Annual 
Appeal vaø göûi tröïc tieáp veà Ñòa phaän Dallas theo ñòa chæ 
sau ñaây. Xin chaân thaønh caûm ôn.

Diocese of Dallas – Bishops Annual Appeal
3725 Blackburn St. (P.O. Box 190507)
Dallas, Texas 75219

ÑÖÙC THAÙNH CHA PHANXICOÂ THAÊM ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG DANH DÖÏ BEÂNEÂÑÍCTOÂ THÖÙ 16
Chieàu thöù Ba 27 thaùng Ba, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ 

ñeán thaêm Ñöùc Giaùo Hoaøng danh döï Beâneâñíctoâ thöù 16 taïi tu 
vieän Mater Ecclesiae trong noäi thaønh Vatican vaø chuùc möøng Leã 
Phuïc Sinh, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho bieát nhö treân trong 
moät baûn thoâng caùo ñöa ra saùng hoâm sau.

Saùng sôùm thöù Ba, Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaõ vieáng thaêm Phuû 
Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh nôi coù khoaûng 300 ngöôøi ñang laøm 
vieäc. Cuøng vôùi Ñöùc oâng Paolo Borgia, ngaøi vieáng thaêm vaø ban 
pheùp laønh trong Khu Ba cuûa Phuû Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, 

ñöôïc thaønh laäp vaøo Thaùng Möôøi Moät naêm ngoaùi cho caùc nhaân 
vieân ngoaïi giao cuûa Toaø Thaùnh. Ñöùc Thaùnh Cha sau ñoù ñaõ ñích 
thaân chaøo ñoùn taát caû caùc quan chöùc vaø nhaân vieân, chuùc möøng 
Phuïc Sinh vaø caùm ôn vì söï taän tuïy trong coâng vieäc cuûa hoï.

Laàn cuoái cuøng Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ gaëp caùc quan chöùc 
vaø nhaân vieân cuûa Phuû Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh laø vaøo thaùng 
4 naêm 2013, sau khi ngaøi vöøa leân ngoâi Giaùo Hoaøng.
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HÔN 20 NGAØN NGÖÔØI GHI DANH THAM DÖÏ 
GAËP GÔÕ GIA ÑÌNH COÂNG GIAÙO ÔÛ DUBLIN

ROÂMA (YÙ): Hôn 20 ngaøn ngöôøi 
ñaõ ghi danh tham döï cuoäc gaëp gôõ 
kyø 9 caùc Gia ñình Coâng giaùo Theá 
giôùi (World Meeting of Families) 
taïi Dublin, thuû ñoâ AÙi Nhó Lan, töø 
ngaøy 21 ñeán 26 thaùng 8 naêm nay 
vôùi chuû ñeà: “Phuùc AÂm Gia Ñình: 
Nieàm Vui Cho Theá Giôùi”.

 Ñöùc OÂng Carlos Simon 
Vasquez, thuoäc Boä Giaùo daân, Gia 

ñình vaø Söï soáng, cho bieát nhö treân trong cuoäc gaëp gôõ 
giôùi baùo chí taïi Roma hoâm 15-3-2018. Theo Ñöùc OÂng, 
con soá ghi danh tham döï nhö theá laø cao, so vôùi 12 ngaøn 
ngöôøi ghi danh tham döï cuoäc gaëp gôõ kyø 8 tröôùc ñaây 
taïi thaønh phoá Philadelphia Hoa Kyø hoài naêm 2015, vaø 
nhieàu gaáp ñoâi so vôùi Ñaïi hoäi Gia ñình Coâng Giaùo Theá 
giôùi kyø 7 ôû Milano, mieàn baéc nöôùc YÙ naêm 2012. Ban toå 
chöùc hy voïng coù khoaûng 1 trieäu ngöôøi tham döï thaùnh leã 
beá maïc cuoäc gaëp gôõ.

Sau ñoù, trong buoåi trieàu yeát chung haèng tuaàn vôùi 
khaùch haønh höông hoâm thöù Tö ngaøy 21/3, Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ khaúng ñònh raèng ngaøi seõ ñeán tham döï 
Ñaïi Hoäi Gia Ñình Coâng Giaùo Theá Giôùi vaøo ngaøy 25/8 
vaø daâng Thaùnh leã beá maïc vaøo ngaøy 26/8.

Tuy nhieân, vaãn coù lo ngaïi laø taïi Ñaïi Hoäi Gia 
Ñình Coâng Giaùo Theá Giôùi, seõ coù moät soá nhoùm uûng 
hoä ñoàng tính bieåu tình choáng ñoái giaùo huaán cuûa Hoäi 
Thaùnh veà hoân nhaân laø söï keát hieäp giöõa moät ngöôøi 
nam vaø moät ngöôøi nöõ. Thöïc vaäy, ngaøy 5-3-2018, baø 
Katherine Zappone, boä tröôûng veà treû em vaø thanh 
nieân cuûa Coäng hoøa Ai Len, ngöôøi coâng khai ñoàng tính 
luyeán aùi (lesbica), ñaõ baøy toû lo aâu vì trong caùc taøi lieäu 
cuûa cuoäc gaëp gôõ caùc gia ñình Coâng Giaùo theá giôùi taïi 
Dublin khoâng noùi gì ñeán nhöõng caëp ñoàng phaùi. Baø noùi: 
“Khoâng theå chaáp nhaän nhöõng tuyeân boá coâng khai hoaëc 
nhöõng nhaän xeùt nhaém coâ laäp moät soá gia ñình”, hieåu 
ngaàm ñaây laø nhöõng “gia ñình ñoàng phaùi”.

 Ñöùc Hoàng y Kevin Farrell, ngöôøi AÙi Nhó Lan quoác 
tòch Myõ, nguyeân Giaùm muïc Giaùo phaän Dallas vaø hieän 
laø Boä tröôûng Boä Giaùo daân, Gia ñình, vaø Söï soáng, ñaõ leân 
tieáng veà vaán ñeà naøy hoài thaùng 3 naêm 2017 vaø khaúng 
ñònh raèng ”tuy coù nhöõng kieåu noùi raát khaùc nhau veà 
gia ñình treân theá giôùi, nhöng cuoäc gaëp gôõ caùc gia ñình 
Coâng Giaùo theá giôùi ôû Dublin nhaém thaêng tieán gia ñình 
theo quan nieäm Kitoâ giaùo, döïa treân söï keát hieäp giöõa 
moät ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ. Tuy nhieân moïi ngöôøi 
coù theå ñeán nghe söù ñieäp cuûa Giaùo hoäi”

 Lm. Traàn Ñöùc Anh, OP (Vietvatican.net)

GIÔÙI THIEÄU TAØI LIEÄU KEÁT THUÙC CUOÄC 
GAËP GÔÕ TIEÀN-THÖÔÏNG HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC

ROÂMA (YÙ): Keát thuùc Cuoäc gaëp gôõ Tieàn-Thöôïng 
Hoäi ñoàng cuûa gaàn 300 baïn treû vôùi söï tham döï cuûa Ñöùc 
Thaùnh Cha Phanxicoâ keùo daøi moät tuaàn taïi Vatican 
(töø 19 ñeán 24 thaùng Ba 2018), Ñöùc hoàng y Lorenzo 
Baldisseri, Toång thö kyù Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc, 
ñaõ giôùi thieäu taøi lieäu ñuùc keát töø Cuoäc gaëp gôõ naøy.

Cuoäc gaëp gôõ Tieàn-Thöôïng Hoäi ñoàng nhaèm chuaån 
bò cho Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc veà chuû ñeà “Ngöôøi 
treû, Ñöùc tin vaø söï phaân ñònh ôn goïi” seõ dieãn ra vaøo 
thaùng Möôøi naêm nay.

Giôùi thieäu taøi lieäu naøy trong cuoäc hoïp baùo hoâm thöù 
Baûy 24/03 taïi Phoøng baùo chí Toaø thaùnh, Ñöùc hoàng y 
Lorenzo Baldisseri, Toång thö kyù Thöôïng Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc, noùi raèng ñoù laø moät trong nhöõng nguoàn seõ 
goùp phaàn vaøo vieäc soaïn thaûo Instrumentum Laboris 
(Taøi lieäu laøm vieäc) cho chính Thöôïng hoäi ñoàng Giaùm 
muïc.

Ñöùc hoàng y Baldisseri cuõng noùi raèng nhöõng ñoùng 
goùp khaùc seõ ñöôïc caùc Hoäi ñoàng Giaùm muïc, caùc 
Thöôïng Hoäi ñoàng cuûa caùc Giaùo hoäi Coâng giaùo Ñoâng 
phöông göûi ñeán, cuõng nhö caùc taøi lieäu toång hôïp töø caùc 
buoåi gaëp gôõ trao ñoåi ôû caùc giaùo phaän treân khaép theá 
giôùi.

Ngoaøi ra, taøi lieäu naøy coøn ñöôïc boå sung vôùi nhöõng 
caâu traû lôøi cho baûn caâu hoûi tröïc tuyeán daønh cho ngöôøi 
treû, nhöõng phaùt bieåu cuûa hoäi thaûo quoác teá veà giôùi treû 
do Vaên phoøng Toång Thö kyù Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm 
muïc toå chöùc vaøo thaùng Chín 2017, cuõng nhö nhöõng 
goùp yù cuûa caùc caù nhaân vaø caùc nhoùm töø khaép nôi treân 
theá giôùi.

Ñöùc hoàng y Baldisseri cho bieát ngoaøi phaàn nhaäp ñeà, 
taøi lieäu ñöôïc chia laøm ba phaàn: phaàn thöù nhaát noùi ñeán 
nhöõng thaùch ñoá vaø cô hoäi cuûa ngöôøi treû trong theá giôùi 
ngaøy nay; phaàn thöù hai noùi veà ñöùc tin vaø ôn goïi, veà söï 
phaân ñònh vaø ñoàng haønh vôùi ngöôøi treû; phaàn thöù ba noùi 
veà caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø muïc vuï cuûa Giaùo hoäi.

Ñöùc hoàng y cuõng cho bieát coù khoaûng 15.300 baïn 
treû treân khaép naêm chaâu ñaõ tham gia cuoäc gaëp gôõ - tröïc 
tieáp taïi Vatican hoaëc qua maïng internet - ñaïi dieän cho 
caùc baïn ñoàng trang löùa cuûa mình treân khaép theá giôùi.

Minh Ñöùc (hdgmvietnam.net)



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät Phuïc Sinh - Naêm B v Trang 8 v Ngaøy 1-4-2018   V

Meditation: What was it like for the disciple who had 
stood at the cross of Jesus and then laid him in a tomb on Good 
Friday, to come back three days 
later and discover that the sealed 
tomb was now empty? John, 
along with Peter, was the first 
apostle to reach the tomb of Jesus 
on Easter Sunday morning. Like 
Mary Magdalene and the other 
disciples, John was not ready to 
see an empty tomb and to hear 
the angel’s message, Why do you 
seek the living among the dead 
(Luke 24:5)?  What did John see 
in the tomb that led him to believe 
in the resurrection of Jesus? It 
was certainly not a dead body. 
The dead body of Jesus would 
have disproven the resurrection 
and made his death a tragic 
conclusion to a glorious career 
as a great teacher and miracle 
worker. When John saw the empty 
tomb he must have recalled Jesus’ 
prophecy that he would rise again 
after three days. Through the gift 
of faith John realized that no tomb 
on earth could contain the Lord 
and giver of life. John saw and believed (John 20:8).

John had to first deal with the empty tomb before he could 
meet the risen Lord later that evening along with the other 
apostles who had locked themselves in the upper room out of 
fear of the Jewish authorities (John 20:19-23). John testified 
as an eye-witness to the life, death, and resurrection of Jesus 
Christ: What we have seen, heard, and touched we proclaim 
as the eternal word of life which existed from the beginning 

(1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed from 
all eternity. This “word of life” is Jesus the word incarnate, but 

also Jesus as the word announced 
by the prophets and Jesus the 
word now preached throughout 
the Christian church for all ages 
to come.

One thing is certain, if Jesus 
had not risen from the dead and 
appeared to his disciples, we 
would never have heard of him. 
Nothing else could have changed 
sad and despairing men and 
women into people radiant with 
joy and courage. The reality of 
the resurrection is the central fact 
of the Christian faith. Through 
the gift of the Holy Spirit, the 
Lord gives us “eyes of faith” to 
know him and the power of his 
resurrection. The greatest joy 
we can have is to encounter the 
living Christ and to know him 
personally as our Lord and Savior. 
Do you accept the good news of 
Jesus’ death and resurrection 
with skeptical doubt and disbelief 
or with trusting faith and joyful 

wonderment?

“Lord Jesus Christ, you have triumphed over the grave and 
you have won for us new life and resurrection power. Give me 
the eyes of faith to see you in your glory. Help me to draw near to 
you and to grow in the knowledge of your great love for us and 
your great victory over sin and death.”

Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the 
stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one 

whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have 
laid him.” 3 Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. 4 They both ran, but the other 
disciple outran Peter and reached the tomb first; 5 and stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he 
did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths lying, 7 and 
the napkin, which had been on his head, not lying with the linen cloths but rolled up in a place by itself. 8 Then the 
other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; 9 for as yet they did not know the 
scripture, that he must rise from the dead.

“John saw the empty tomb and believed”

Scripture:  John 20:1-9










