Phone: 972-414-7073
Website: www.dmhcg.org
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM
FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

				
Chương Trình Mục Vụ
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
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

CHÚA NHẬT 27 Thường Niên năm B - Ngày 07/10/2018
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
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Ô. Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956.

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

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

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

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . . 972-679-7339

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
A. Phạm Đức Lâm . . . . 214-549-0897

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

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

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

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

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

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

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR. 816-489-6759

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

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

Caùc Giaùo Khu
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

Câu ghi lòng trong tuần: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ.“ Mc 10, 9

C

ó câu chuyện về một cặp
vợ chồng Công giáo sau
khi thành hôn được 15
năm thì cảm thấy không còn yêu
thương nhau nên đến gặp linh
mục chính xứ xin ngài cho lời
khuyên. Vị linh mục hỏi: “Kinh
Thánh đã dạy: Vợ chồng hãy yêu
thương nhau như Chúa Giêsu
yêu thương Hội thánh và hiến
mình vì Hội thánh. Các con có
thể làm được điều đó không?”
Cả hai đều thưa: “Dạ không thể
được!” Cha xứ hỏi tiếp: “Kinh
Thánh cũng dạy: Các con hãy
yêu thương kẻ khác như chính
mình. Các con có thể yêu thương
như vậy được không?” Cả hai
vợ chồng đều thưa: “Điều này chúng con cũng không thể làm
được!” Cha chính xứ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chúa Giêsu cũng
nói với các môn đệ là các con phải yêu thương kẻ thù và làm ơn
cho kẻ thù. Vậy các con cứ về nhà chung sống với nhau và thực
hành việc này cũng được rồi!”
Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy cuộc sống hôn nhân
có nhiều trắc trở khiến nhiều người phối ngẫu cảm thấy không
thể tiếp tục sống với lời thề hứa ban đầu là giữ lòng chung thủy
với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe
cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng suốt đời. Tuy
nhiên, từ bao đời nay bất chấp mọi chỉ trích của thế gian, Giáo
hội vẫn luôn tuân theo điều Chúa Giêsu nói với những người Biệt
phái trong bài Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường niên năm B hôm
nay: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên
con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà
gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như
vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương, một thịt. Vậy,
sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”
(Mc 10:6-9).
Được Chúa Giêsu dạy rõ ràng như thế, Giáo hội luôn xác tín
rằng bất kỳ hôn nhân hợp pháp nào giữa một người nam và một
người nữ cũng là một giao ước để “tạo thành một sự hiệp thông
trọn vẹn cả cuộc sống và tự bản chất, giao ước này hướng về lợi
ích của đôi bạn, cũng như hướng đến việc sinh sản và giáo dục
con cái; Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người
đã được Rửa tội lên hàng bí tích” (Giáo luật, điều 1055). Vì thế,
Giáo hội xem các cuộc hôn nhân tự nhiên (giữa hai người ngoại,
hoặc giữa một người Kitô hữu và một người ngoại) vẫn là một
giao ước bất khả phân ly, bất kể họ đã có giấy ly dị dân sự. Riêng
đối với người Công giáo, hôn nhân được xem là thành sự (valid)
khi hôn nhân của họ được diễn ra theo đúng thể thức về giáo luật
tức là có sự hiện diện của đại diện Hội thánh, thường là linh mục,
và 2 người chứng và được cử hành trong Nhà thờ Công giáo.

Trong một thế giới mà ý
nghĩa hôn nhân ngày càng bị
xem rẻ qua nạn ly dị hoặc bị
đánh tráo bởi cái gọi là “hôn
nhân thử” và “hôn nhân đồng
tính”, Chúa Giêsu nhắc nhở mọi
người hãy trở lại thuở ban đầu
để khám phá kế hoạch nguyên
thủy của Thiên Chúa. Đó là một
lời kêu gọi hãy trở về với gốc rễ
của hôn nhân tức là một lời mời
gọi đối với người nam và người
nữ hãy nhận ra sự cam kết yêu
thương với nhau trong cái nhìn
của Thiên Chúa. Đúng thế, hôn
nhân là một định chế đầu tiên
do Thiên Chúa thiết lập, trước
cả định chế quốc gia và do đó
người Kitô hữu không thể nào chấp nhận từ ngữ “ly dị” hoặc “hôn
nhân đồng tính” trong từ điển hôn nhân gia đình, bất kể chúng đã
được hợp pháp hóa bởi luật lệ quốc gia.
Chúa nhật ngày 7 tháng 10 hôm nay cũng được Giáo hội Hoa Kỳ
gọi là Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống (“Respect Life Sunday”) với
chủ đề “Mỗi Sự Sống: Được Ấp Ủ, Được Tuyển Chọn, Được Sai Đi”
(“Every Life: Cherished, Chosen, Sent”) nhắc nhở chúng ta hãy tôn
trọng và bảo vệ sự sống và phẩm giá con người trong mọi giai đoạn
của cuộc đời: Có thể đó là một thai nhi ngay cả khi mang bệnh hiểm
nghèo, hoặc một người mẹ đối diện với bệnh ung thư mãn tính, hoặc
một cụ ông với sức khỏe suy tàn trong viện dưỡng lão. Những người
này đều cần đến sự giúp đỡ của xã hội và tất cả đều đáng sống. Lòng
yêu thương thật sự theo tinh thần Phúc Âm không cho phép chúng ta
chối bỏ sự đau khổ của người khác bằng cách tước đoạt sự sống và
phẩm giá của họ qua việc phá thai và trợ tử.
Thiết tưởng con người chỉ có thể học biết sự tôn trọng và bảo vệ
sự sống cũng như phẩm giá con người từ trong một môi trường gia
đình biết nỗ lực sống thánh thiện và yêu thương bởi vì chính trong
“giáo hội tại gia” này mà Thiên Chúa biểu lộ sự trung tín yêu thương
của Ngài nơi sự hiệp thông trọn vẹn và trọn đời của vợ chồng trong
đời sống hôn nhân.
Như Bậc Đáng kính Linh mục Patrick Petyon, (1909-1992), được
mệnh danh là Linh mục của Chuỗi Kinh Mân Côi (Rosary Priest)
nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi cho việc cổ võ lần chuỗi Mân
Côi khắp thế giới, đã khẳng định: “Gia đình cầu nguyện thì gia đình
gắn bó với nhau” (“The family that prays together stays together”),
chúng ta hãy nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi mà Giáo hội cũng mừng
vào ngày 7/10 hôm nay ban cho các đôi vợ chồng thêm niềm vui,
bình an và sự cậy trông để họ có thể sống trung tín với nhau mãi
mãi.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

V Chuùa Nhaät XXVII Thöôøng Nieân - Naêm B

v Trang 3 v

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 7/10 trong Tuaàn 27 Thöôøng nieân naêm B.
Chuùa Nhaät Toân Troïng Söï Soáng.
Quyeân tieàn laàn 2 giuùp naïn nhaân Baõo Florence vaø
caùc thieân tai trong naêm 2018.
- Thöù Hai 8/10 trong Tuaàn 27 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 9/10. Leã Thaùnh Ñioânixioâ, Giaùm muïc & Caùc
Baïn Töû ñaïo; Thaùnh Gioan Leâoânarñi, Linh muïc.
- Thöù Tö 10/10 trong Tuaàn 27 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 11/10. Leã Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan XXIII.
- Thöù Saùu 12/10 trong Tuaàn 27 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 13/10. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 14/10 trong Tuaàn 28 Thöôøng nieân naêm B.

Ngaøy 7-10-2018 V
CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN

Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Leã Thaønh hoân vaøo ngaøy
thöù Baûy 6/10/2018 cuûa caùc ñoâi Taân hoân:
Taêng Tieán Hoaøng & Nguyeãn Thò Hoàng Lan
vaø
Traàn Quoác Ñaït & Hoà Thò Nhö Quyønh
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc
Anh Chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG GIAÙO KHU 4
THÖÙ SAÙU 12/10 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.
2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.
3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

Ngaøy 7/10 kính Ñöùc Meï Maân Coâi, Boån maïng cuûa
Giaùo khu 4. Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng caùc gia ñình trong Giaùo
khu. Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï Maân Coâi
ban cho moãi gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân ôn
laønh ñeå goùp phaàn xaây döïng Giaùo xöù ngaøy moät toát
ñeïp hôn.

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï
HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP DÖÏ BÒ THEÂM SÖÙC
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Döï bò Theâm söùc
2018 ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 07 thaùng 10, töø 1 giôø
45 ñeán 3giôø chieàu ôû Hoäi tröôøng Trung Taâm An
Phong. Lôùp Döï bò Theâm söùc laø Lôùp GL_9A, GL_9B,
GL_9C, vaø GL_9J.
THAÙNG TOÂN TROÏNG SÖÏ SOÁNG
RESPECT LIFE MONTH
Vaøo thaùng 10 haèng naêm, Giaùo hoäi Coâng giaùo ôû Hoa
Kyø cöû haønh Thaùng Toân Troïng Söï Soáng ñeå neâu leân giaù
trò voâ song cuûa moãi con ngöôøi töø luùc töôïng thai cho ñeán
khi cheát töï nhieân. Naêm nay, Thaùng naøy baét ñaàu vôùi
Chuùa Nhaät Toân Troïng Söï Soáng vaøo ngaøy 7/10. Chuû ñeà
cho Thaùng Toân Troïng Söï Soáng naêm nay laø: “Moãi Söï
Soáng: Ñöôïc AÁp UÛ, Ñöôïc Tuyeån Choïn, Ñöôïc Sai Ñi”
laøm noåi baät lôøi môøi goïi ñeå xaây döïng moät neàn vaên hoùa
söï soáng.
Each October, the Catholic Church in the United
States celebrates Respect Life Month to proclaim the
immeasurable value of every person from conception to
natural death. It kicks off on Respect Life Sunday, which
this year is Oct. 7. The theme for the Respect Life
Month this year is "Every Life: Cherished, Chosen,
Sent" which highlights the call to build a culture of life.

LAÀN CHUOÃI MAÂN COÂI THAÙNG 10
Laàn haït Maân Coâi laø moät loái caàu nguyeän theo Phuùc
AÂm goàm nhöõng lôøi yeâu thöông, chaân thaønh vaø ñôn sô
nhaát: haõy nhìn ngaém, toân thôø, chieâm ngöôõng, suy nieäm
nhöõng maàu nhieäm cuûa Chuùa Gieâsu.
Nhöõng ai laàn haït chung moät chuoãi Maân Coâi trong
caùc nhaø thôø hoaëc nhaø nguyeän hay trong gia ñình, trong
coäng ñoaøn tu trì, trong hieäp hoäi ñaïo ñöùc, hoaëc khi
nhieàu ngöôøi hoïp nhau nhaèm muïc ñích toát, thì ñöôïc
höôûng moät ôn ñaïi xaù; coøn ñoïc trong nhöõng hoaøn caûnh
khaùc, thì ñöôïc höôûng moät ôn tieåu xaù (Thuû baûn AÂn xaù,
aán baûn 1999, concessio 17).
Caùch rieâng, theo yeâu caàu cuûa Ñöùc Cha Edward
Burns cuûa Giaùo phaän Dallas, caùc giaùo xöù seõ laàn
Chuoãi Maân Coâi tröôùc moãi Thaùnh leã trong suoát thaùng
10 naøy, vaø baát cöù khi naøo coù theå ñöôïc, ñeå caàu nguyeän
cho söï chöõa laønh caùc naïn nhaân cuûa laïm duïng tình
duïc vaø vieäc thaùnh hoùa caùc linh muïc.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu
2019 ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 14 thaùng 10, 1giôø45 –
3giôø, ôû Hoäi tröôøng Trung Taâm An Phong. Lôùp Röôùc Leã
Laàn Ñaàu laø Lôùp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J, vaø
GL_3K.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG

5K RUN/WALK FOR THE POOR

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.

* What: 5K Run/Walk for the Poor (Games and
sports will follow after Lunch)

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.

*** Register Online: Youth: https://goo.gl/tyvV76;
Adult: https://goo.gl/KsmLTk; Family: https://goo.gl/
v4hQcp

COMMUNITY YARD SALE GIUÙP NGÖÔØI
NGHEØO (18-21/10)
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc
Community Yard Sale ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vaøo caùc
ngaøy Thöù Naêm, Thöù Saùu,Thöù Baûy vaø Chuû nhaät (18,19,
20 & 21/10/2018) töø 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái.
Ban Toå chöùc xin ñoùn nhaän taát caû nhöõng quaø bieáu
vaät duïng, maùy moùc, quaàn aùo coøn trong tình traïng 70%
môùi, saïch seõ vaø coøn xöû duïng ñöôïc.
Thôøi gian nhaän quaø töø ngaøy 06 ñeán ngaøy 16/10 taïi
Nhaø Gieârañoâ töø 10 giôø saùng ñeán 1 giôø chieàu - 5 giôø
chieàu ñeán 9 giôø toái (töø thöù Hai ñeán thöù Saùu) vaø töø 9 giôø
saùng ñeán 6 giôø chieàu (thöù Baûy & Chuùa nhaät).
Ban Toå chöùc caàn nhieàu thieän nguyeän vieân giuùp ñôõ
trong nhöõng ngaøy naøy. Xin lieân laïc (972) 489- 1171.
* Löu yù: Ruùt kinh nghieäm töø nhöõng naêm qua, neáu
ai muoán cho ngöôøi ngheøo, xin ñöa nhöõng quaø coøn söû
duïng ñöôïc vaø chæ trong thôøi gian nhaän quaø coù caùc thieän
nguyeän vieân laøm vieäc maø thoâi. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc töï
ñoäng boû caùc moùn ñoà, nhaát laø ñoà pheá thaûi, tröôùc cöûa
Nhaø Gieârañoâ.

* 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

*** 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/
v4hQcp
Moïi chi tieát xin lieân laïc: Vinh Nguyen (469) 7339297, Vinh75081@yahoo.com

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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MASS FOR NEWLYWEDS 2018

40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG
40 Days for Life
Ñeå höôûng öùng chöông trình 40 NGAØY CAÀU
NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG cuûa Giaùo phaän Dallas baét
ñaàu töø ngaøy 26/9 ñeán ngaøy 4/11, Giaùo Xöù #Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp seõ tham döï buoåi Caàu Nguyeän cho Söï
Soáng cuaû Thai Nhi taïi :
* Ñòa ñieåm: PLANNED PARENTHOOD
ABORTION CENTER (7989 West Virginia Dr.,
Dallas, TX 75237)
* Thôøi gian: Thöù Ba 23/10/2018, töø 12 giôø tröa ñeán
6 giôø chieàu
Kính môøi Quyù OÂng baø vaø Anh chò em ñeán vaøo baát
cöù luùc naøo trong nhöõng giôø treân, ñeå cuøng giaùo xöù
chung loøng caàu nguyeän cho caùc thai nhi thoâi bò taøn saùt
thaät daõ man qua haønh ñoäng phaù thai voâ nhaân ñaïo khaép
nôi treân theá giôùi.
Xin Quyù vò giuùp phoå bieán thoâng baùo naøy ñeán caùc
hoäi vieân trong ñoaøn theå, gia ñình vaø baïn höõu ñeå coù
nhieàu ngöôøi ñeán tham döï. Khi ñeán ñoù, xin ñöøng ñaäu xe
trong parking lot cuûa Planned Parenthood. Chæ ñaàu doïc
hai beân ñöôøng thoâi.

The Diocese of Dallas has
established
a
wonderful
tradition of honoring couples
who have been married
twenty-five and fifty years
with the celebration of the
Silver and Gold Masses. These
long-lasting unions are a living
witness to the commitment of
Christian marriage and life.
The Diocese of Dallas will now add to the tradition
with a Mass honoring couples who are newly married
(those who have been married since November 1,
2017). Bishop Burns will celebrate a Mass for
Newlyweds on Saturday, November 3, 2018 at 5:00 p.m.
at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. A
reception will immediately follow the Mass in the
Grand Salon. Along with fellowship, the diocesan
ministry offices will provide resources to help these
couples support their vocation and keep their love
rooted in faith.
For an adequate plan, please RSVP at www.
cathdal.org/newlyweds by October 26. If you have any
questions, please contact Erika Martinez in the Office
of Family at emartinez@cathdal.org or 214-379-2878.

Xin click vaøo link döôùi ñaây ñeå coi baûn ñoà ñeán
Planned Parenthood Abortion Center.
https://www.prolifedallas.org/40DFL-Dallas_Map_
Directions_2018.pdf
40 Days for Life Dallas from September 26 through
November 4 is a focused pro-life effort that consists of
40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, and
community outreach. The prayer vigil will be 7 days a
week, 6:00 a.m. – 6:00 p.m., outside the multi-million
dollar Planned Parenthood abortion facility at 7989
West Virginia Dr, Dallas 75237. We are praying that,
with God’s help, this effort will help bring an end
to abortion not only in our city but also throughout
America!
Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will
have a prayer vigil at this abortion center on Tuesday,
October 23 from 12 pm – 6 pm. For more information,
please visit prolifedallas.org/40days.

RAO HOÂN PHOÁI
Laàn 2:
* Anh Nguyeãn Thanh Trí, con baø Nguyeãn Thò Leâ, seõ
keát hoân vôùi chò Nguyeãn Stephanie, con oâng Nguyeãn Vaên
Chaâu vaø baø Phaïm Xuaân Höông vaøo thöù Baûy17/12/2018.
* Anh Adrian Paul Candelaria, con oâng Eduardo
Candelaria vaø baø Maria Luz Socorro Arrogante, seõ keát
hoân vôùi chò Nguyeãn Hoàng Tieân, con oâng Nguyeãn Thanh
Haø vaø baø Buøi Thò Huyeàn vaøo thöù Baûy ngaøy 5/1/2019.
* Anh Phaïm Phuïng Tim, con oâng Phaïm Hoàng Thaùi
vaø baø Phan Thò Ninh, seõ keát hoân vôùi chò Ñinh Nikki, con
oâng Ñinh Vaên Hoå vaø baø Buøi thò Hoàng vaøo thöù Baûy ngaøy
2/3/2019.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin vui loøng thoâng
baùo cho cha chaùnh xöù.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 7/10/2018 Luùc 7:00PM
Giaùo Khu 1 OÂ/B Traàn Vaên Tích

972-414-9367

3617 Insbrook Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 2 A/C Leâ Huøng

972-496-2789

2930 High Plateau Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4 OÂ/B Nguyeãn Phi Long

214-703-0900

1101 Havencrest Ct., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 5 A/C Ngoïc Uyeân

469-386-9924

3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082
Giaùo Khu 11 A/C Mai Quoác Kyù & Lieãu 972-442-8200
3015 Charles Dr., Wylie, TX 75098

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 30/9/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
$15,220.00
Tieàn Khaán:
$2,563.00
Tieàn Quaûng Caùo:
$625.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Soá Danh Boä
Soá Tieàn
2999
$20.00
3000
$50.00
3011
$50.00
SDB
0023
0282
0340
0384
0394
0423
0471
0514
0569
0570
0661
0709
0852
0854
0905
1222
1400
1529
1535
1608

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
Teân
Soá Tieàn
Ñaëng Hieáu Sinh
$20.00
Nguyeãn Vaên Lôïi
$10.00
Phaïm Vaên Huøng
$1,000.00
Ngoâ Thò Hieân
$20.00
Ñoaøn Thanh Taâm
$5.00
Traàn Ngoïc Oanh
$100.00
Vuõ A. Chöông
$10.00
Tröông Quang Tuyeán
$5.00
Vuõ Vaên Cöôøng
$20.00
Nguyeãn Ñaêng Troïng
$200.00
Traàn Quyù Ñoân
$20.00
Traàn Ñöùc Vöôïng
$40.00
Nguyeãn Ñöùc Phöôùc
$20.00
Traàn Vaên Quyeàn
$20.00
Ñinh Vieät Huøng
$10.00
Leâ Huy Phan
$20.00
Nguyeãn Troïng Tuù
$5.00
Phan Thanh Thuùy
$20.00
Traàn Troïng Caûnh
$5.00
Nguyeãn Thò Ñaøi
$5.00

1657
1778
1830
1962
2040
2156
2367
2456
2472
2474
2504
2530
2658
2690
2730
2872
2881
2930
2933
2947
2954
2966
2984
3001

Nguyeãn Hoaøng Quaân
Traàn Ñình Phaùi
Nguyeãn Huy Ñaéc
Traàn Ngoïc Thaïch
Nguyeãn Phuùc Ñieàn
Nguyeãn Thò Töôi
Leâ Laønh Matthew
Traàn Thò Nhö Phöôïng
Ñoaøn Phöông Thaûo
Nguyeãn Thò Ru
Leâ Thaønh Nhaân
Ñoã Xuaân Thanh
Phaïm Khaéc Nghóa
Hoaøng Nhö Quoác Nguyeân
Traàn Huøng Tröông
Ñinh Thò Hoàng
Huyønh Phöôùc Truyeàn
Lyù Thò Kim Loan
Phaïm Huøng Laâm
Trieäu Thò Minh Hueä
Nguyeãn Q. Duy Quí
Ngoâ Thanh Huøng
Traàn Thuùy Phöôïng
Nguyeãn Thò Dung
Hoäi Quaùn

$20.00
$20.00
$20.00
$5.00
$20.00
$20.00
$2.00
$5.00
$10.00
$10.00
$100.00
$5.00
$5.00
$60.00
$20.00
$15.00
$10.00
$20.00
$10.00
$100.00
$5.00
$4.00
$10.00
$5.00
$7,735.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0327 Vuõ Thò Dieäp
$200.00
0647 Nguyeãn Toaøn Vinh
$200.00
0954 Nguyeãn Dieãm Khanh
$2,100.00

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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NGAØY ÔN GOÏI TAÏI GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Tröôùc theàm Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc Theá giôùi seõ
ñöôïc dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 28 thaùng 10 ñeå
baøn veà ñeà taøi “Giôùi Treû, Ñöùc Tin, vaø Phaân ñònh Ôn Goïi”,
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp taïi thaønh phoá Garland
thuoäc Giaùo phaän Dallas ñaõ toå chöùc “Ngaøy Ôn Goïi” daønh
cho khoaûng 450 em hoïc sinh trong Giaùo xöù tuoåi töø 12 ñeán
17 (töùc töø caùc lôùp 6 cho ñeán caùc lôùp 11) vaøo saùng Chuùa
nhaät ngaøy 30 thaùng 9 vöøa qua.
Ñaây laø laàn ñaàu tieân Giaùo xöù toå chöùc moät “Ngaøy Ôn
Goïi” vôùi qui moâ lôùn nhö vaäy. Nhöõng naêm tröôùc ñaây, Giaùo
xöù cuõng môøi 1 linh muïc hoaëc 1 nöõ tu ñeán trình baøy veà ôn
goïi taän hieán vôùi soá hoïc sinh giôùi haïn chæ khoaûng 100 em
trôû laïi. Nhöng naêm nay, döôùi söï phoái hôïp cuûa Sô Janine
Traàn Vaân thuoäc Doøng Trinh Vöông, laø ngöôøi phuï traùch
Giaùo lyù cho caùc hoïc sinh, coù nhieàu ñaïi dieän caùc doøng tu
ñeán tham döï; ngoaøi ra, chöông trình coù nhieàu thôøi gian hôn
vaø noäi dung cuõng phong phuù hôn. Ngoaøi moät ñaïi chuûng
sinh Vieät Nam tu hoïc cho Giaùo phaän Dallas vaø hieän ñang
thöïc taäp muïc vuï taïi moät Giaùo xöù Myõ, coøn coù söï hieän dieän
cuûa caùc linh muïc thuoäc Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu Theá Haûi
Ngoaïi vaø Doøng Xitoâ Hoa Kyø, cuøng caùc nöõ tu ñang phuïc
vuï trong Giaùo phaän Dallas laø Doøng Trinh Vöông, Doøng
Thaùnh Gia Nazareùt cuûa Myõ vaø Doøng Ñaminh Tam Hieäp.
Sau baøi noùi chuyeän cuûa Cha Stephen Gregg cuûa Doøng
Xitoâ veà ôn goïi tu trì vaø caùch phaân ñònh ôn goïi, caùc ñaïi

dieän leân trình baøy ngaén goïn veà ñaëc suûng cuûa moãi ñôn vò.
Tieáp theo, theo thôøi gian aán ñònh, caùc em hoïc sinh ñöôïc
ñöa luaân phieân ñeán caùc phoøng hoïp khaùc nhau ñeå ñöôïc giaûi
thích roõ raøng hôn veà ñôøi soáng cuûa moãi doøng tu (nam sinh
theo doøng nam, nöõ sinh theo doøng nöõ) vaø caùc em cuõng coù
cô hoäi ñeå tìm hieåu theâm veà nhöõng gì caùc em muoán bieát.
“Ngaøy Ôn Goïi” keát thuùc vôùi Thaùnh leã 12 giôø tröa taïi
Nhaø thôø daønh cho caùc em Thieáu nhi do Cha Chính xöù
Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., chuû teá. Trong phaàn Daâng
Cuûa Leã, 8 em xuùng xính trong caùc boä tu phuïc khaùc nhau
tieán leân daâng cuûa leã.
Trong tình hieäp thoâng vôùi Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc
Theá giôùi saép dieãn ra, “Ngaøy Ôn Goïi” cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï
Haèng Cöùu Giuùp laø moät noã löïc nhoû beù trong vieäc giuùp caùc
em khaùm phaù tình yeâu Thieân Chuùa trong cuoäc ñôøi mình
ñeå roài caùc em coù theå saün saøng ñaùp traû lôøi môøi goïi cuûa
Ngaøi baèng ñôøi soáng phuïc vuï tha nhaân trong ñôøi soáng tu trì.
Khoâng bieát chaéc coù ai trong soá caùc em tham döï “Ngaøy Ôn
Goïi” seõ choïn con ñöôøng taän hieán sau naøy, nhöng ít ra vôùi
ngaøy naøy, caùc em vaø caû caùc phuï huynh coù moät cô hoäi ñeå yù
thöùc hôn veà ñôøi soáng thaùnh hieán maø Thieân Chuùa vaø Giaùo
hoäi ñang tha thieát môøi goïi ñeå ñem laïi haïnh phuùc cho tha
nhaân vaø cho chính mình.
Löu yù: Muoán xem nhöõng hình aûnh cuûa “Ngaøy Ôn Goïi”,
xin vui loøng leân website cuûa Giaùo xöù www.dmhcg.org.

NGÖÔØI TREÛ VIEÄT NAM VAØ LAØ DÖÏ THÍNH VIEÂN TREÛ NHAÁT CUÛA THÖÔÏNG HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC:
ÑAM MEÂ COÙ YÙ NGHÓA NHAÁT LAØ ÑAM MEÂ TRONG CHUÙA KITOÂ
Theo Haõng tin Coâng giaùo Zenit ngaøy 4 thaùng Möôøi,
nhieàu ngöôøi treû caûm thaáy bít loái röôùc caâu hoûi “ñaâu laø ñam
meâ cuûa baïn?”, nhöng thaønh vieân treû nhaát cuûa Thöôïng Hoäi
Ñoàng ñaõ coù caâu traû lôøi roõ raøng vaø heát söùc “ñam meâ”.
Anh Giuse Cao Höõu Minh Trí, moät döï thính vieân treû
ngöôøi Vieät Nam, 21 tuoåi, ñaõ phaùt bieåu caâu traû lôøi aáy trong
moät cuoäc hoïp baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, nôi Boä
Tröôûng Boä Truyeàn Thoâng Cuûa Toøa Thaùnh, OÂng Paolo
Ruffini, hoïp baùo luùc 1 giôø 30 tröa ngaøy 14 thaùng Möôøi ñeå
töôøng trình vôùi caùc nhaø baùo veà caùc ñeà taøi cuûa buoåi hoïp
saùng nay taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng veà "Ngöôøi Treû, Ñöùc Tin
vaø Bieän Phaân Ôn Goïi".
Cuøng coù maët vôùi Boä Tröôûng vaø thaønh vieân treû tuoåi
nhaát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng coøn coù Giaùm Ñoác Phoøng Baùo
Chí cuûa Toøa Thaùnh, Greg Burke; Giaùo Sö Chiara
Giaccardi, coäng taùc vieân cuûa thö kyù ñaëc bieät, vaø laø giaûng
sö xaõ hoäi hoïc, vaên hoùa vaø truyeàn thoâng taïi Ñaïi Hoïc
Milan, YÙ; vaø nghò phuï Thöôïng Hoäi Ñoàng Carlos Joseù
Tissera, Giaùm Muïc Quilmes, Argentina.

Anh Giuse Cao Höõu Minh Trí baøy toû nieàm vui ñöôïc coù
maët ôû Roâma, caûm thaáy vinh döï ñöôïc tham döï, vaø "caûm taï
Thieân Chuùa" ñaõ ñöôïc can döï.
Anh thaûo luaän yù nghóa cuûa ñam meâ vaø ngöôøi treû khaép
nôi tìm toøi treân lieân maïng, YouTube, taïp chí, vaø v.v… ñeå
bieát "phaûi laøm sao tìm ñöôïc ñam meâ cuûa baïn". Anh cho
bieát "Ñoù laø moät xu höôùng noùng boûng, ñaëc bieät ôû Vieät
Nam". AÁy theá nhöng, theo anh, nhieàu ngöôøi vaãn lao ñao
chöa tìm thaáy ñam meâ vaø moät cuoäc soáng haïnh phuùc;
ngöôøi ta thöôøng lao ñao giöõa hai thaùi cöïc: khoâng tìm ñöôïc
ñam meâ vaø tìm ñöôïc ñam meâ giaû taïo.
Thöøa nhaän vieäc caùc vò giaùm muïc ñoâi khi khoù hieåu
ñöôïc ngöôøi treû, anh vaãn ñaùnh giaù cao caùc coá gaéng ñöôïc
caùc vò ñöa ra trong vieäc laéng nghe vaø ñoàng haønh vôùi
ngöôøi treû. Anh Giuse thöøa nhaän raèng Giaùo Hoäi coù theå
meàm deûo, deã thích öùng vaø coá gaéng ñöa ra caùc giaûi phaùp,
nhöng troïng taâm cuûa moïi chuyeän laø "Chuùa Thaùnh Thaàn
vaø ñöùc tin". Anh baûo: "Chính ñam meâ ñoái vôùi Chuùa" môùi
laøm moïi ngöôøi thoûa maõn.
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“What God has joined together, let no man put asunder”

Scripture: Mark 10:2-16

A

nd Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” 3 He answered them,
“What did Moses command you?” 4 They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce, and to put her
away.” 5 But Jesus said to them, “For your hardness of heart he wrote you this commandment. 6 But from the beginning
of creation, `God made them male and female.’ 7 `For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to
his wife, 8 and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. 9 What therefore God has joined
together, let not man put asunder.” 10 And in the house the disciples asked him again about this matter. 11 And he said to
them, “Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; 12 and if she divorces her husband
and marries another, she commits adultery.”
13 And they were bringing children to him, that he might touch them; and the disciples rebuked them. 14 But when Jesus
saw it he was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom
of God. 15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.” 16 And he took
them in his arms and blessed them, laying his hands upon them.

Meditation: What is God’s intention for our state in life, upon them. They knew of the healing power, both physical and

whether married or single? Jesus deals with the issue of divorce
by taking his hearers back to the beginning of creation and to God’s
plan for the human race. In Genesis 2:23-24 we see God’s intention
and ideal that two people who marry
should become so indissolubly one that
they are one flesh. That ideal is found in
the unbreakable union of Adam and Eve.
They were created for each other and
for no one else. They are the pattern and
symbol for all who were to come. Jesus
explains that Moses permitted divorce as
a concession in view of a lost ideal.
Jesus sets the high ideal of the
married state before those who are
willing to accept his commands. Jesus,
likewise sets the high ideal for those who
freely renounce marriage for the sake of
the kingdom of heaven (Matthew 19:11-12).
Both marriage and celibacy are calls from
God to live a consecrated life, that is to
live as married couples or as singles who
belong not to themselves but to God. Our
lives are not our own, but they belong to
God. He gives the grace and power to those
who seek to follow his way of holiness in
their state of life. Do you seek the Lord
and his grace in your state of life?
Do you seek to help others draw near to the Lord? The parents
who brought their children to Jesus wanted Jesus to lay his hands

spiritual, which came from Jesus’ touch. Jesus, in turn, rebuked
his disciples for hindering the children from coming. No doubt the
disciples wanted to shield Jesus from the nuisance of noisy children.
But Jesus delighted in the children and
demonstrated that God’s love has ample
room for everyone.
No one is unimportant to God. He
comes to each person individually that
he might touch them with his healing
love and power. May we never hinder our
youth from coming to the Lord to receive
his blessing and healing power. And as we
grow with age, may we never lose that
child-like simplicity and humility which
draws us into Christ’s loving presence.
Do you show kindness to the youth you
encounter in your neighborhood, home,
and church and do you pray for them
that they may grow in the knowledge and
wisdom of Jesus Christ?
“Lord Jesus Christ, your call to
holiness extends to all in every state
of life. Sanctify our lives - as married
couples and as singles - that we may live
as men and women who are consecrated
to you. Make us leaven in a society that
disdains life-long marriage fidelity, chastity, and living single for the
Lord”.
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