
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: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

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
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

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 Trần 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

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

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

Ban Giúp Lễ
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

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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và sự cao cả chính là việc sẵn sàng hy 
sinh phục vụ tha nhân, kể cả những trẻ 
em bé bỏng chỉ biết nương tựa vào sự 
giúp đỡ của người khác.

Chúng ta đừng quên rằng tất cả sự 
sống và những tài năng, tiền bạc mà 
Thiên Chúa trao ban cho chúng ta là để 
chúng ta quản lý và Ngài chính là người 
chủ muốn chúng ta sử dụng để phục vụ 
tha nhân theo ý Ngài.

Sở dĩ ngày hôm nay trong khi xã hội 
tiến bộ rất xa về mặt khoa học kỹ thuật 
thì thế giới vẫn sống trong cảnh chém 
giết, loạn lạc, bởi vì vẫn có những phần 
tử, những đảng phái chính trị, những sắc 
dân vẫn nghĩ chỉ có họ mới xứng đáng 
để cai trị và chà đạp phẩm giá người 
khác, kể cả việc sát hại những ai không 
cùng một tư tưởng.

Cũng thế, khi con người đặt cái tôi 
lên trên hết thì họ sẽ bỏ qua ý Chúa để viện dẫn luật lệ cho 
phép để dễ dàng loại trừ những thai nhi vô tội ra khỏi cuộc 
đời này qua nạn phá thai.

Cũng vậy, sở dĩ tình trạng gia đình ngày hôm nay rối bời 
bởi nạn ly dị hoặc gặp cảnh bất hạnh bởi vì có những người 
vợ hoặc người chồng cái gì cũng cho mình là hơn hết, và 
không chấp nhận thay đổi lối suy nghĩ và cách sống ích kỷ 
chỉ lo thỏa mãn cho cái tôi chính mình mà quên đi những 
trách nhiệm tình cảm, tinh thần và vật chất đối với những 
người thân trong gia đình.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thách đố chúng 
ta hãy sống và hành động như chính Ngài là Đấng đã yêu 
thương chúng ta đến nỗi đã chịu chết nhục nhã trên thập 
giá. Tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu không phải trừu tượng 
nhưng được thể hiện qua ý chí và hành động cụ thể của Ngài. 
Vì thế, là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải thể hiện tình 
yêu một cách cụ thể bằng “đôi tay để giúp đỡ người khác, 
đôi chân để mau mắn đến với những người nghèo khổ và bần 
cùng, đôi mắt để nhìn thấy nỗi bất hạnh và túng thiếu của 
tha nhân, và đôi tai để nghe được tiếng thở than phiền muộn 
của người đời.” (Thánh Augustinô)

Câu ghi lòng trong tuần: “Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.“ 
Gc 3, 18

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

Thánh Phanxicô Salêsiô 
(1567-1622) là một giám mục 
nổi tiếng. Ngài có một người 

giúp việc, và người giúp việc này 
lại mắc phải cái tật nghiện rượu. 
Buổi tối khi công việc đã xong, anh 
thường hay xuống phố cùng với mấy 
người bạn nhậu lai rai nơi các hàng 
quán. Lần kia, anh ta nhậu say sưa, 
về tới nhà thì trời đã khuya. Vì say 
xỉn, anh ta không biết lối vào nhà, 
thế là anh ta liền nằm trước cửa 
tòa giám mục mà ngủ. Lúc bấy giờ 
Thánh Phanxicô Salêsiô vẫn còn 
thức, nghe tiếng động, ngài liền 
ra mở cửa và khi nhận ra anh giúp 
việc, ngài bèn bồng anh ta, đặt vào 
giường của mình để anh được nằm 
ngủ. Buổi sáng thức dậy, anh giúp 
việc thấy mình nằm trong phòng 
của Đức giám mục, bèn nhớ tới bữa 
nhậu tối hôm trước và thế là anh vội quì xuống xin Đức 
giám mục tha thứ. Và cũng kể từ đó anh chừa bỏ được cái 
tật lai rai rượu chè với bạn bè.

Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy thái độ cư xử 
rất đẹp của Thánh Phanxicô Salêsiô. Dẫu là một vị giám 
mục, thánh nhân đã không ngần ngại bồng ẵm người giúp 
việc say xỉn đặt trên giường ngủ của mình để anh ta được 
yên giấc trong khi ngài phải đi tìm chỗ khác để nghỉ ngơi 
qua đêm.

Thái độ cư xử ân cần của Thánh Phanxicô Salêsiô minh 
họa cho chúng ta lời Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ 
trong Bài Phúc âm Chúa nhật 25 Thường niên năm B hôm 
nay: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người 
rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9:30-37) 
khi Ngài biết được các ông tranh cãi với nhau ai là người 
lớn nhất trong nhóm. Điều đáng buồn hơn nữa là các môn 
đệ đã có thể làm được điều này ngay cả sau khi Chúa 
Giêsu báo trước việc Ngài sẽ bị giết chết sau này bởi vì tội 
lỗi của nhân loại. 

Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết 
rằng sự cao cả trong mắt Thiên Chúa không phải là tỏ ra 
có quyền hành trên người khác nhưng là sự phục vụ khiêm 
nhường. Chúa nói với những người môn đệ nhiều tham 
vọng này rằng tất cả mọi người đều quan trọng như nhau 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 23/9 trong Tuaàn 25 Thöôøng nieân naêm B.
- Thöù Hai 24/9 trong Tuaàn 25 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 25/9 trong Tuaàn 24 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 26/9. Leã Thaùnh Cosma & Ñamianoâ, Töû ñaïo.
- Thöù Naêm 27/9. Leã Vinhsôn ñeä Phaoloâ, Linh muïc.

Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 28/9. Leã Thaùnh Venxeùclau, Töû ñaïo; Thaùnh

Loârenxoâ Ruiz vaø Caùc Baïn Töû ñaïo. Keát thuùc 9 
Tuaàn leã AÊn chay & Caàu nguyeän cho Vieäc Baûo Veä 
Hôïp Phaùp Söï Soáng Con Ngöôøi theo yeâu caàu cuûa 
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø.

- Thöù Baûy 29/9. Leã Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Micae,
Gabrien, vaø Raphaen. Leã Kính.

- Chuùa Nhaät 30/9 trong Tuaàn 26 Thöôøng nieân naêm B.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 23/9/2018   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   A/C Thanh Hai & Trang         469-317-3161
2106 Aspen Ln., Garland,TX 75044

Giaùo Khu 4   OÂ/B Ñinh Vaên Lòch         469-826-1507
2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 7   Chò Traån Kim Anh         949-690-0661
1530 Creek Springs Dr., Allen, TX 75002

Giaùo Khu 8   A/C Ñoaøn Vaên Thanh             469-487-5103
7613 N Point Drive,    Rowlett, TX 75089 

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

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng Chò Nguyeãn Thò 
Hoa (Giaûng vieân Vieät ngöõ) vaø Anh Jimmy Kim (Ban 
Traät töï) cuõng nhö tang quyeán tröôùc söï ra ñi cuûa Thaân 
Nhaïc Phuï laø:

OÂng Giuse Leâ Ngoïc Thanh 
    Sinh ngaøy: 20/10/1944

Qua ñôøi: 19/09/2018
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 

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

 tang quyeán.

NHAÄN HÌNH RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU & 
THEÂM SÖÙC 2018

Xin caùc Phuï Huynh cuûa Caùc Em Röôùc Leã Laàn Ñaàu 
vaø Theâm Söùc naêm 2018 ñeán nhaän hình taïi Trung Taâm 
An Phong tröôùc cöûa Vaên Phoøng Giaùo xöù trong ngaøy 
Chuùa Nhaät 23/9 töø 9:00 am - 2:00pm.

Ban Giuùp Leã
Ngaøy 29 thaùng 9, Leã kính Toång Laõnh Thieân Thaàn 

Gabrien laø Boån maïng cuûa Ban Giuùp Leã, Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân Chuùa ban cho caùc 
em Giuùp Leã ñöôïc ñaày ôn khoân ngoan, thaùnh thieän. 
Xin Toång Laõnh Thieân Thaàn Gabrien gìn giöõ vaø trôï 
giuùp caùc em luoân soát saéng khi phuï giuùp trong caùc 
Thaùnh leã.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG (29/9)

Ban Traät Töï
Nhaân ngaøy 29 thaùng 9, Leã kính Toång Laõnh Thieân 

Thaàn Micae, laø Boån maïng cuûa Ban Traät Töï, Coâng ñoaøn 
daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp heát loøng 
caûm ôn Quyù Anh ñaõ khoâng ngaïi naéng möa ñeå giöõ gìn 
traät töï trong Saân Ñaäu Xe. Nguyeän xin Thaùnh Thieân 
thaàn Micae caàu baàu cuøng Chuùa ban cho caùc thaønh vieân 
ñöôïc nhieàu ôn laønh, söùc maïnh hoàn xaùc, haêng haùi nhieät 
taâm trong vieäc phuïng söï Chuùa vaø Giaùo xöù.

HOÄI THAÛO GIÔÙI TREÛ (30/9) 
Youth Seminar (Sep 30)

Xin nhaéc quyù phuï huynh caùc em lôùp 7 (7A, 7B, 7C, 
7J), 8 (8A, 8B, 8C, 8J), 9 (9A, 9B, 9C, 9J), 10 
(10A, 10B, 10C, 10J) & Bao ñoàng raèng caùc em seõ tham 
döï buoåi Hoäi Thaûo Giôùi Treû vôùi ñeà taøi:“Ôn Goïi vaø Ñôøi 
Soáng Thaùnh Hieán.” Neáu caùc em hoïc lôùp Giaùo lyù buoåi 
chieàu, caùc em seõ khoâng coù lôùp giaùo 
lyù ngaøy Chuùa nhaät 30 thaùng 9 vì caùc em seõ tham 
döï buoåi Hoäi thaûo vaøo ban saùng. Hoäi thaûo seõ ñöôïc 
toå chöùc ngaøy 30 thaùng 09, 2018 töø 9giôø saùng ñeán 
11giôø 45 saùng taïi Hoäi tröôøng Trung Taâm An Phong. 
Neáu caùc em coù lôùp Vieät ngöõ saùng, caùc em ñöôïc pheùp 
vaéng maët giôø naøy ñeå tham döï buoåi Hoäi thaûo. 

This is a friendly reminder that students in 7th, 8th, 
9th, 10th, and Post-Confirmation grades will be having a 
Youth Seminar, “Vocation and Consecrated Life”. If 
the students usually have an afternoon 
faith formation class, they will not be attending it 
in the afternoon because they will be attending the Youth 
Seminar. The seminar will be held on Sunday, 
September 30 (9am – 11:45am) in the auditorium of the 
St. Alphonsus Center. If your child is enrolled in 
morning Vietnamese Language class, s/he is excused.
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LÔÙP TAØI CHAÙNH CAÊN BAÛN

* Muïc tieâu: Quaûng baù caùc kieán thöùc caên baûn veà taøi chaùnh ñeå giuùp ngöôøi ta taêng cöôøng khaû naêng quaûn lyù vaø laäp moät 
neàn taøi chaùnh toát ñeïp cho töông lai

* Khoùa hoïc: Goàm 3 buoåi 

* Ñòa ñieåm: Phoøng 141 Trung taâm Thaùnh Anphong, Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

* Thôøi gian:  Töø 6pm-8pm vaøo caùc thöù Tö 3/10; 10/10; vaø 17/10 

* Höôùng daãn khoùa hoïc: Do caùc thieän nguyeän vieân kinh nghieäm trong taøi chính ñaûm nhieäm:

- Tieáng Vieät: Leâ Thoï (817-538-2780) & Phan Tuaán (469-742-3888)

- Tieáng Anh: Simone Taylor (214-770-7915)

* Taøi lieäu: Ñöôïc cung caáp mieãn phí  

 DALLAS MINISTRY CONFERENCE 2018

Xin moïi ngöôøi ñeán tham döï Hoäi Nghò Muïc Vuï Dallas 
haèng naêm laàn thöù 12 ñöôïc toå chöùc töø thöù Naêm ngaøy 11 
ñeán thöù Baûy ngaøy 13/10/2018 taïi Irving Convention 
Center. Muoán bieát theâm chi tieát vaø ghi danh, xin vaøo 
website: www.udallas.edu/dmc. 

Caùc Thaày Coâ Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø Huynh tröôûng 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå, xin ñoùng tieàn tröôùc nôi Coâ Thuïc 
vaø Sô Vaân seõ ghi danh. Soá tieàn naøy seõ ñöôïc hoaøn traû sau 
khi tham döï Khoùa hoïc. 

Nhöõng ai khoâng phaûi laø Giaùo vieân GL-VN, hoaëc 
Huynh tröôûng TNTT cuõng coù theå ghi danh qua Giaùo xöù 
theo caùch thöùc keå treân vôùi soá tieàn khoâng hoaøn traû laø 68 
USD (ghi danh tröôùc ngaøy 25/9); 78 USD (ghi danh töø 
25/9-5/10) vaø 100 USD ghi danh taïi choã.

MÖØNG KYÛ NIEÄM HOÂN PHOÁI TRONG 
NAÊM NGAÂN KHAÙNH

Trong Thaùnh leã Beá maïc Naêm Ngaân khaùnh Giaùo xöù 
luùc 10 giôø saùng Chuùa nhaät ngaøy 25/11/2018 döôùi söï chuû 
teá cuûa Ñöùc Cha Greg Kelly, Giaùm muïc Phuï taù Giaùo 
phaän Dallas, Giaùo xöù seõ toå chöùc Nghi thöùc Kyû nieäm 
Hoân phoái cho caùc ñoâi vôï choàng möøng kyû nieäm thaønh 
hoân trong naêm 2018 laø 10 naêm, 25 naêm, 40 naêm, 50 
naêm, 60 naêm, 65 naêm, 70 naêm, vaø 75 naêm. Caùc ñoâi vôï 
choàng naøo muoán ñöôïc Ñöùc Cha trao Pheùp Laønh Toøa 
Thaùnh kyû nieäm thaønh hoân trong dòp naøy, xin vui loøng 
ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc giôø laøm vieäc ñeå ñieàn 
vaøo Maåu Ghi Danh (danh tính vôï choàng, ngaøy cöôùi, nôi 
cöôùi). Leä phí Pheùp Laønh Toøa Thaùnh vaø Khung hình cho 
moät ñoâi vôï choàng laø 70 Myõ kim. Haïn choùt ghi danh laø 
ngaøy 30/09/2018.

5K RUN/WALK FOR THE POOR
* What: 5K Run/Walk for the Poor(Games and

sports will follow after Lunch)

* When: Saturday, October 20, 2018 @ 9AM
* Where: Breckenridge Park (Richardson, TX)
* Who: Everyone of all ages!
* Why: To help make a difference for those

living in poverty. Proceeds go to the poor in 
Vietnam.

Includes: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch
*** Ghi Danh Online:Youth:https://goo. gl/

tyvV76; Adult:https://goo.gl/KsmLTk; 
Family:https://goo.gl/v4hQcp

*** For more information: Contact Vinh 
Nguyen (469) 733-9297,Vinh75081@yahoo.com

5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO
* Söï Kieän: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì Ngöôøi Ngheøo

(sau böõa aên tröa seõ coù caùc troø chôi cho treû em vaø theå 
thao cho ngöôøi lôùn)

* Thôøi Gian: Ngaøy 20 Thaùng 10, 2018 töø 9am tôùi 
12pm

* Ñòa Ñieåm: Breckenridge Park (Seõ coù xe ñöa 
ñoùn nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi)

* Ngöôøi Tham Döï: Daønh cho moïi löùa tuoåi
* Lyù Do: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng

thôøi naâng cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. 
Moïi söï ñoùng goùp seõ göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät 
Nam.

*** Quaø Taëng: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi 
Thöôûng + Böõa aên tröa

*** Ghi Danh Online:Youth: https://goo.gl/
tyvV76: Adult:https://goo.gl/KsmLTk; Family:https://
goo.gl/v4hQcpl

Moïi chi tieát xin lieân laïc: Vinh Nguyen (469) 
733-9297,Vinh75081@yahoo.com
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DIOCESAN ALERT: ALWAYS REPORT ABUSE
If you have been abused by a member of the clergy, or church personnel at any point in your life, or know 

someone who has been, please report the abuse to law enforcement or the Texas Department of Family & 
Protective Services at 1-800-252-5400or www.txabusehotline.org

    You may also contact the Diocesan Victims Assistance Coordinator, Barbara Landregan, at 214-379-2812. Let 
us always pray that God our Heavenly Father will bring comfort and healing to all victims and their loved ones.

RAO HOÂN PHOÁI 
Laàn 3:

* Anh Mai Thieân AÂn, con oâng Mai Hoàng Thaùi vaø baø Nguyeãn Thanh Tònh, seõ keát hoân vôùi chò Ñoã Lan Anh
Bridget, con oâng Ñoã Theá Hoøa (qua ñôøi) vaø baø Phaïm Thuùy Hoàng vaøo thöù Baûy ngaøy 13/10/2018.

* Anh Nguyeãn Huy Francis, con oâng Nguyeãn Huøng Phil vaø baø Nguyeãn Höông Darlena, seõ keát hoân vôùi chò
Nguyeãn Minh Caåm Vaân, con oâng Nguyeãn Minh Ñaêng vaø baø Nguyeãn Caåm Phöông Elizabeth vaøo thöù Baûy 
ngaøy 22/12/2018.

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin vui loøng thoâng baùo cho cha chaùnh xöù. 

TIEÄC GAÂY QUYÕ GIUÙP ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN CHUÙA BA NGOÂI
15th ANNUAL SPES GREGIS HOLY TRINITY SEMINARY BENEFIT DINNER

Ñaïi Chuûng vieän Chuùa Ba Ngoâi cuûa Giaùo phaän Dallas kính môøi caùc tín höõu tham döï Tieäc Gaây Quyõ laàn thöù 15 seõ 
ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Saùu ngaøy 19/10/2018 taïi Khaùch saïn Renaissance Dallas Addison. Ñeå giöõ choã vaø muoán bieát 
theâm chi tieát, xin vaøo website cuûa Ñaïi Chuûng vieän www.holytrinityseminary.org.

You are cordially invited to the 15th Annual Spes Gregis Holy Trinity Seminary Benefit Dinner to be held on 
Friday, October 19 at the Renaissance Dallas Addison Hotel. For reservations and more info, please go to www. 
holytrinityseminary.org.
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NGAØY TRUYEÀN THOÁNG LIEÂN CA ÑOAØN DALLAS-FORT WORTH LAÀN THÖÙ 23 
Vaøo ngaøy thöù Baûy 15/9/2018, Ngaøy Truyeàn Thoáng haèng naêm laàn thöù 23 cuûa Lieân Ca ñoaøn caùc Giaùo xöù Vieät Nam thuoäc hai Giaùo phaän 

Dallas vaø Fort Worth ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ôû thaønh phoá Garland (GP Dallas). Cuoäc hoïp maët haèng naêm naøy laø 
moät truyeàn thoáng heát söùc toát ñeïp cuûa caùc ca ñoaøn thuoäc 8 Giaùo xöù Vieät Nam (4 thuoäc GP Dallas & 4 thuoäc GP Fort Worth) vôùi moät muïc ñích 
chung laø naâng ñôõ tinh thaàn phuïc vuï ngheä thuaät Thaùnh nhaïc, cuõng nhö chia seû kinh nghieäm vaø hoïc hoûi laãn nhau. 

Naêm nay, Ngaøy Truyeàn Thoáng cuûa Lieân Ca Ñoaøn Dallas-Fort Worth ñöôïc dieãn ra trong moät boái caûnh khaù ñaëc bieät so vôùi moïi naêm. Tröôùc 
heát, cuoäc hoïp maët naøy ñöôïc toå chöùc taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp khi Giaùo xöù chuû nhaø ñang möøng kyû nieäm Naêm Ngaân khaùnh Thaønh laäp 
(1993-2018). Sau nöõa, Ngaøy Truyeàn Thoáng cuûa Lieân Ca ñoaøn Dallas-Fort Worth naêm nay cuõng ñaùnh daáu kyû nieäm 30 naêm bieán coá 117 vò Töû 
ñaïo Vieät Nam ñöôïc toân vinh hieån thaùnh (1988-2018) vaø cuõng laø 30 naêm gioã cuûa Nhaïc sö Haûi Linh. Ñoàng thôøi, cuoäc hoïp maët naêm nay cuõng 
ñaùnh daáu hôn 40 naêm ñoùng goùp cho neàn Thaùnh Nhaïc Vieät Nam cuûa Nhaïc só Phaïm Ñöùc Huyeán vaø cuõng laø ngöôøi thaày cuûa nhieàu ca tröôûng trong 
vuøng Dallas-Fort Worth. Vì theá, ngoaøi Nhaïc só Phaïm Ñöùc Huyeán vaø gia ñình ñeán töø San Jose (California), moät soá moân sinh cuûa Thaày Huyeán ôû 
nhieàu tieåu bang khaùc treân nöôùc Myõ cuõng ñaõ coá gaéng thu xeáp thôøi gian ñeán tham döï.

 Ngaøy Truyeàn Thoáng laàn thöù 23 ñöôïc baét ñaàu vôùi Thaùnh leã luùc 5 giôø chieàu döôùi söï chuû teá cuûa Cha Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, 
C.Ss.R., cuøng 4 linh muïc ñoàng teá, cuõng nhö vôùi söï hieän dieän cuûa moät soá tu só nam nöõ. Veà phía giaùo daân, ngoaøi caùc giaùo daân cuûa Giaùo xöù chuû
nhaø, coù ñeán 600 ca vieân thuoäc 14 Ca ñoaøn, trong ñoù rieâng Giaùo xöù chuû nhaø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp coù ñeán 6 ca ñoaøn, keå caû 2 ca ñoaøn thieáu
nhi, vôùi taát caû soá ca vieân khoaûng 320 ngöôøi.

Sau Thaùnh leã laø phaàn trình dieãn Thaùnh Ca cuûa caùc ca ñoaøn. Do kyû nieäm 30 naêm gioã cuûa Nhaïc sö Haûi Linh vaø vinh danh Nhaïc só Phaïm Ñöùc 
Huyeán neân ña soá caùc ca ñoaøn trình dieãn nhöõng baøi haùt ñöôïc vieát bôûi hai vò nhaïc só taøi ba naøy. Baøi Thaùnh ca cuoái cuøng do chính Nhaïc só taùc giaû 
Phaïm Ñöùc Huyeán ñieàu khieån vôùi caùc ca vieân laø nhöõng moân sinh cuûa Thaày. 

Sau gaàn 2 giôø trình dieãn Thaùnh ca taïi Nhaø thôø, Ngaøy Truyeàn Thoáng laàn thöù 23 cuûa Lieân Ca ñoaøn Dallas-Fort Worth coøn ñöôïc tieáp tuïc ôû Hoäi 
tröôøng Thaùnh An Phong vôùi böõa aên toái cho 900 ca vieân vaø thaân nhaân. Keøm theo nhöõng moùn aên ngon do Giaùo xöù chuû nhaø naáu nöôùng laø caùc tieát 
muïc vaên ngheä vui nhoän vaø ñaëc saéc do nhieàu anh chò em ca vieân trình dieãn. Cuõng trong dòp naøy, Nhaïc só Phaïm Ñöùc Huyeán cuõng ñaõ ñöôïc caùc 
moân sinh vinh danh vaø trao taëng quaø löu nieäm. Rieâng caùc ca vieân thuoäc nhöõng giaùo xöù baïn cuõng ñaõ ñöôïc Giaùo xöù chuû nhaø bieáu moãi ngöôøi 1 
chieác ly uoáng caø pheâ vaø 1 caây vieát kyû nieäm Naêm Ngaân khaùnh. 

Chöông trình Ngaøy Truyeàn Thoáng laàn thöù 23 cuûa Lieân Ca ñoaøn Dallas-Fort Worth ñaõ ñöôïc kheùp laïi luùc 11 giôø ñeâm vaø caùc anh chò em ca 
vieân luïc tuïc ra veà ñeå nghæ ngôi haàu coù söùc haùt leã Chuùa nhaät hoâm sau. Tuy nhieân, tröôùc khi ra veà, anh chò em ca vieân ñeàu khoâng queân heïn taùi 
ngoä vaøo naêm sau ôû Ngaøy Truyeàn Thoáng laàn thöù 24!

COÂNG BOÁ TOÂNG HIEÁN MÔÙI VEÀ THÖÔÏNG HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC
Saùng thöù Ba ngaøy 18-9-2018, Toâng hieán môùi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha (ÑTC) vôùi töïa ñeà “Episcopalis communio” (Tình hieäp thoâng Giaùm Muïc), 

veà cô caáu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc (HÑGM) ñaõ ñöôïc coâng boá taïi Vatican.

Hieän dieän trong ñoaøn chuû toïa cuûa cuoäc hoïp baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñeå giôùi thieäu Vaên kieän coù Ñöùc Hoâng Y (ÑHY) Lorenzo 
Baldisseri, Toång thö kyù Thöôïng HÑGM, vaø Ñöùc Cha Phoù Toång thö kyù Fabio Fabene, cuøng vôùi giaùo sö Dario Vitali, coá vaán cuûa Thöôïng HÑGM, 
vaø cuõng laø giaùo sö thaàn hoïc tín lyù taïi Ñaïi hoïc Giaùo Hoaøng Gregoriana.

Cô caáu ñaïi cöông
Toâng hieán goàm 2 phaàn: Phaàn ñaàu noùi veà ñaïo lyù goàm 10 ñieàu khoaûn vaø phaàn hai goàm 27 ñieàu khoaûn veà kyû luaät.
Theo ÑHY Toång thö kyù Baldisseri, vieäc caûi toå cô caáu Thöôïng HÑGM cuõng naèm trong höôùng ñi cuûa ÑTC Phanxicoâ nhö ngaøi ñaõ trình baøy 

Toâng Toâng Huaán “Evangelii gaudium” soá 27, ñoù laø ñieàu chænh laïi moät caùch saâu roäng taát caû caùc cô caáu cuûa Giaùo Hoäi ñeå caùc cô caáu naøy coù ñaëc 
tính ”truyeàn giaùo” hôn, nghóa laø nhaïy caûm hôn ñoái vôùi nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi, côûi môû hôn ñoái vôùi ñieàu môùi meû ñaåy xa hôn, vaø meàm 
deûo hôn trong moät thôøi ñaïi coù nhöõng bieán chuyeån mau leï”

Ñieåm môùi ñaëc bieät cuûa Toâng Hieán
Ñieåm môùi ñaëc bieät trong Toâng Hieán môùi laø khoaûn soá 17 vaø 18 veà vieäc soaïn vaø thoâng qua vaên kieän chung keát vaø ñeä trình Ñöùc Thaùnh Cha. 
Caùc keát luaän cuûa Thöôïng HÑGM ñöôïc thu vaøo trong moät Vaên kieän chung keát (17,1). Ñeå soaïn Vaên kieän naøy, moät UÛy ban ñaëc nhieäm ñöôïc 

thaønh laäp goàm coù vò chuû toïa laø Toång töôøng trình vieân, vò Toång thö kyù Thöôïng HÑGM, vò Toång thö kyù ñaëc bieät cho khoùa hoïp vaø moät vaøi thaønh 
phaân ñöôïc baàu leân trong phieân khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng HÑGM, ñeå yù ñeán caùc vuøng khaùc nhau, sau cuøng laø moät soá vò do ÑTC boå nhieäm (17,2). 
Vaên kieän chung keát ñöôïc ñeä trình ñeå caùc nghò phuï boû phieáu, coá gaéng ñaït söï ñoàng thuaän veà tinh thaàn.

Giaù trò Vaên kieän chung keát
Theo khoaûn thöù 18, sau khi ñöôïc caùc nghò phuï thoâng qua, Vaên kieän chung keát ñöôïc ñeä trình ÑTC vaø ngaøi quyeát ñònh coâng boá. Neáu Vaên kieän 

ñöôïc ÑTC minh thò pheâ chuaån, thì seõ trôû neân thaønh phaàn giaùo huaán thoâng thöôøng cuûa ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ (18,1).

Neáu ÑTC ban cho khoùa hoïp Thöôïng HÑGM quyeàn quyeát ñònh, theo khoaûng soá 343 cuûa boä giaùo luaät, thì Vaên kieän chung keát seõ trôû thaønh 
giaùo huaán cuûa Ñaáng Keá vò thaùnh Pheâreâ khi ngaøi pheâ chuaån vaø coâng boá. Trong tröôøng hôïp naøy Vaên kieän chung keát ñöôïc coâng boá vôùi chöõ kyù cuûa 
ÑGH cuøng vôùi chöõ kyù cuûa caùc nghò phuï (18,2).

Vôùi Toâng Hieán môùi, Vaên kieän chung keát cuûa moät Thöôïng HÑGM coù theå coù giaù trò nhö moät vaên kieän cuûa Coâng ñoàng chung neáu ñöôïc ÑTC 
pheâ chuaån vaø kyù vaøo cuøng vôùi caùc nghò phuï.

Tröôùc ñaây, caùc Thöôïng HÑGM ñöa ra vaø thoâng qua nhöõng ñeà nghò vaø ñeä leân ÑTC ñeå tuøy ngaøi söû duïng, hoaëc cho coâng boá hoaëc duøng nhöõng 
ñeà nghò ñoù ñeå soaïn moät toâng huaán. Nhöng nay Thöôïng HÑGM thoâng qua vaên kieän chung keát vaø neáu ÑGH chaáp nhaän thì vaên kieän ñoù trôû thaønh 
giaùo huaán chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi.

Lm. Traàn Ñöùc Anh, OP (Radio Vatican)
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
 Chuùa Nhaät Ngaøy 16/9/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,990.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: $110.00
Tieàn Quaûng Caùo: $715.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Nhoùm Baùc AÙi: $3,935.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)

 SDB       Teân Soá Tieàn
0023       Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0068       Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0070       Hoaøng Nhö Phöôùc $10.00 
0097       Laïi Ñình AÅn $5.00 
0110       Leâ Vaên Phöôùc $20.00 
0514       Tröông Quang Tuyeán $10.00 
0661       Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0679       Chu Ñöùc Coâng $50.00 
0700       Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0709       Traàn Ñöùc Vöôïng $20.00 
0769       Traàn Vaên Duõng $20.00 
0812       Nguyeãn Vaên Minh $5.00 
1395       Traàn Hoøa $1.00 
1436       Nguyeãn Thanh Tuyeán $50.00 
1749       Nguyeãn Vaên Chaán  $10.00 
1830       Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2083       Nguyeãn Ñöùc Maãn $20.00 
2089       Vuõ Thò Meán $50.00 
2589       Döông Quang Thanh $20.00 
2625       Ñinh Hoàng Phöôùc $263.00 
2718       Vuõ Linh Chöông $10.00 
2733       Leâ Anh Minh $10.00 
2756       Phan Thò Ngoan $5.00 
2763       Nguyeãn Thomas $20.00 
2774       Vuõ Ñ. Ñöùc $10.00 
2881       Huyønh Phöôùc Truyeàn $10.00 
2896       Nguyeãn Ñoã Theá-Huy $50.00 
2927       Nguyeãn Nhaät Tieán  $5.00 
2932       Buøi Vaên Thoâng $5.00 
2959       Nguyeãn Hoàng Taøu $20.00 

2991        Nguyeãn Vaên Phong $5.00 
3001        Nguyeãn Thò Dung   $20.00 
Hoäi Quaùn $7,415.50 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0241        Nguyeãn My $200.00 
0322        Thai & Kimmy Nguyen $200.00 
0632        Phan Chaùnh Quang $100.00 
0633        Phaïm Thanh $400.00 
0953        Laâm Vieân & Kelly $100.00 
0961        Löu Mai Haïnh  $1,500.00 
0964        Phaïm Thò Kim Dung $100.00 
0966        Nguyeãn Vinh Haïnh $100.00 
0981-985, 999-1003   Nguyeãn Toøng $1,000.00 

GHI DANH VAØO FORMED.ORG

Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå 
tìm hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi 
thaùnh thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng 
Anh nhö Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, 
Xaõ hoäi (coù caû audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn 
trong chöông trình cuûa website FORMED.ORG. Ñaây 
laø moät chöông trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng 
raõi. Nhöõng ai muoán ghi danh vaøo Chöông trình naøy, 
chæ caàn ñieàn access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 
roài sau ñoù laäp moät account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 
then establish an individual account.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: Whose glory do you seek? There can be no share in God’s glory without the

cross. When Jesus prophesied his own betrayal and crucifixion, it did not make any sense to his disciples because 
it did not fit their understanding of what the Messiah came to do. And they were afraid to ask further questions! 
Like a person who might receive a bad verdict from the doctor and then refuse to ask further questions, they, 
too, didn’t want to know any more. How often do we reject what we do not wish to see? We have heard the good 
news of God’s word and we know the consequences of accepting it or rejecting it. But do we give it our full 
allegiance and mold our lives according to it? Ask the Lord to fill you with his Holy Spirit and to inspire within 
you a reverence for his word and a readiness to obey it. 

Do you compare yourself with others?
How ashamed the disciples must have been when Jesus overheard them arguing about who among them was 

the greatest! But aren’t we like the disciples? We compare ourselves with others and desire their praise. The 
appetite for glory and greatness seems to be inbred in us. Who doesn’t cherish the ambition to be “somebody” 
whom others admire rather than a “nobody”? Even the psalms speak about the glory God has destined for us. 
You have made them a little lower than God, and crowned them with glory and honor (Psalm 8:5). 

Jesus made a dramatic gesture by embracing a child to show his disciples who really is the greatest in the 
kingdom of God. What can a little child possibly teach us about greatness? Children in the ancient world had no 
rights, position, or privileges of their own. They were socially at the “bottom of the rung” and at the service of 
their parents, much like the household staff and domestic servants. 

Who is the greatest in God’s kingdom?
What is the significance of Jesus’ gesture? Jesus elevated a little child in the presence of his disciples by 

placing the child in a privileged position of honor. It is customary, even today, to seat the guest of honor at the 
right side of the host. Who is the greatest in God’s kingdom? The one who is humble and lowly of heart - who 
instead of asserting their rights willingly empty themselves of pride and self-seeking glory by taking the lowly 
position of a servant or child. 

Jesus, himself, is our model. He came not to be served, but to serve (Matthew 20:28). Paul the Apostle states 
that Jesus emptied himself and took the form of a servant (Philippians 2:7). Jesus lowered himself (he whose 
place is at the right hand of God the Father) and took on our lowly nature that he might raise us up and clothe us 
in his divine nature. 

God wants to fill us with his own glory
God opposes the proud, but gives grace to the humble (James 4:6). If we want to be filled with God’s life 

and power, then we need to empty ourselves of everything which stands in the way - pride, self-seeking glory, 
vanity, etc. God wants empty vessels so he can fill them with his own glory, power, and love (2 Corinthians 4:7). 
Are you ready to humble yourself and to serve as Jesus did? 

“Lord Jesus, by your cross you have redeemed the world and revealed your glory and triumph over sin and 
death. May I never fail to see your glory and victory in the cross.  Help me to conform my life to your will and to 
follow in your way of holiness."

Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Mark 9:30-37   












