
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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Gioan về việc các ông không hiểu 
biết gì hết về điều các ông ước 
muốn, hai tông đồ này vẫn khăng 
khăng sẵn sàng uống chén Chúa sắp 
uống và chịu phép rửa Ngài sẽ chịu 
(Mc 10:38-39). Hai ông Giacôbê và 
Gioan không hiểu rằng chén Chúa 
Giêsu muốn nói đến ở đây chính 
chén đắng của đau khổ Ngài phải 
chịu và phép rửa ở đây chính là phép 
rửa trong sự chết. Đúng thế, Chúa 
Giêsu nói rất rõ điều kiện để những 
ai muốn làm môn đệ của Ngài và 
lãnh đạo người khác chính là phải 

phục vụ và làm đầy tớ mọi người (Mc 10:43). Mặc dầu từ ngữ 
“phục vụ” và “đầy tớ mọi người” đã bị lạm dụng bởi các chính 
khách và đảng phái chính trị trên thế giới ngày nay nhằm để 
che dấu dã tâm thống trị người dân lành và thủ lợi cho riêng 
mình bằng mọi thủ đoạn gian manh và bất chính, thật ra đây là 
những điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện trước hết khi Ngài hy 
sinh mạng sống mình trên cây thập giá để nhân loại được cứu 
thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, sự chết và thừa hưởng sự sống đời 
đời trên thiên quốc. 

Chúa nhật hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo và 
chúng ta được mời gọi cộng tác trong công cuộc loan báo Chúa 
Giêsu chính là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Nhưng muốn cho 
lời rao giảng Tin Mừng có được hiệu quả thì những người Kitô 
hữu chúng ta trước hết phải biết sống đời hy sinh và phục vụ, 
bắt đầu từ trong môi trường gia đình. Đúng thế, không lời rao 
giảng nào về hạnh phúc gia đình Kitô giáo mạnh mẽ cho bằng 
chứng từ của những đôi vợ chồng biết yêu thương, tha thứ và 
hy sinh chăm sóc cho nhau và cho con cái cả về mặt tinh thần 
lẫn vật chất, thay vì cứ chạy theo ước muốn riêng tư của tính 
ích kỷ và đam mê tội lỗi. Thật vậy, chỉ qua chứng từ sống yêu 
thương và hy sinh phục vụ tha nhân trong sự khiêm nhường 
theo gương của Chúa Giêsu mà chúng ta có thể tự nhận mình 
là môn đệ đích thật của Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta lúc nào 
cũng có lòng khao khát đem tình yêu của Ngài đến cho tha 
nhân qua chứng từ cuộc sống đã được biến đổi trong ân sủng 
cứu độ nhờ giá máu của Đức Giêsu, Đấng đã “đến không phải 
để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống 
mình làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45).

Câu ghi lòng trong tuần: “Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.“  Mc. 10, 45

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

Một trong những chuyện 
cổ tích được biết đến 
trong văn chương của 

vài quốc gia, đó là chuyện một 
người tiều phu vác rìu đi vào 
rừng sắp sửa đốn hạ một cây 
cổ thụ to thì có tiếng trong cây 
vọng ra: “Tôi là thần cây. Xin 
đừng đốn hạ tôi thì tôi sẽ cho 
ông 3 điều ước, muốn gì được 
nấy!” Nghe vậy, người tiều phu 
ngưng lưỡi rìu đốn hạ. Buổi 
tối đó, khi về nhà, ông kể lại 
cho người vợ nghe về việc này. 
Nghe vậy, người vợ mừng quá, nói với chồng: “Vậy ông 
ước muốn điều gì nào?” Lúc đó, người tiều phu bụng đang 
đói liền nói: “Tôi ước gì có một cái xúc xích ăn cho đỡ đói 
thì hay quá!” Thế là, một tia chớp lóe lên và trên bàn ăn 
một cái xúc xích được đặt trên đĩa.”Bà vợ tức giận nói với 
chồng: “Ông đúng là đồ khùng! Ước gì không ước lại ước 
chỉ có thịt xúc xích! Sao ông không chịu ước có nhiều vàng 
bạc, lúc đó tha hồ muốn mua cái gì ăn cũng được!” Và 
trong cơn bực tức, bà thốt lên: “Ước gì cái xúc xích dính 
chặt trên mũi ông cho rồi!” Thế là một tia chớp lóe lên và 
ngay tức khắc, miếng xúc xích từ trong đĩa ăn bay lên mũi 
ông tiều phu và dính cứng ở đó. Dĩ nhiên, điều ước thứ ba 
và cũng là điều ước cuối cùng, đó là xúc xích phải rời khỏi 
mũi người tiều phu. Thế là cả hai vợ chồng người tiều phu 
tay trắng vẫn hoàn trắng tay!

Câu chuyện cổ tích trên có ý nhắc nhở chúng ta phải 
thận trọng với những điều chúng ta ước muốn bởi vì những 
ước muốn đó có thể làm chúng ta sau này phải hối hận bởi 
vì đó không phải là điều chúng ta thật sự mong mỏi.

Trong bài Tin Mừng của Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 
29 Thường niên năm B hôm nay (Mk 10:35-45), hai tông 
đồ anh em là Giacôbê và Gioan đã xin với Chúa Giêsu để 
được một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Chúa 
bởi vì các ông lầm tưởng rằng Chúa sẽ làm vua đất nước Do 
thái sau khi đánh đuổi quân đế quốc Rôma ra khỏi lãnh thổ. 
Thật ra mà nói, các môn đệ khác ắt cũng có chung một ước 
muốn như thế cả, có điều các vị này không có bộc trực ra 
lời như hai anh em con nhà con ông Giêbêđê mà thôi, bởi 
vì Phúc âm ghi rõ: “Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức 
tối với ông Giacôbê và ông Gioan” (Mc 10:41). 

Và rồi, ngay cả khi Chúa Giêsu nhắc nhở Giacôbê và 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 21/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân naêm B.

Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo.
           Quyeân tieàn laàn 2 cho vieäc Truyeàn giaùo cuûa Hoäi 

thaùnh.
- Thöù Hai 22/10. Leã Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ

II.
- Thöù Ba 23/10. Leã Thaùnh Gioan Capistranoâ, Linh muïc.
- Thöù Tö 24/10. Leã Thaùnh Antoân Maria Clareùt, Giaùm

muïc. 
- Thöù Naêm 25/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 26/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 27/10. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 28/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân naêm B.

Chuùa Nhaät Thaùnh Chöùc Linh Muïc (Priesthood 
Sunday).

           Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Höu Trí cuûa caùc Linh 
muïc Giaùo phaän Dallas.

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP THEÂM SÖÙC (21/10)
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2019 

ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 21 thaùng 10, 1giôø45 – 3giôø, 
ôû Hoäi tröôøng Trung Taâm An Phong.   Lôùp Röôùc Leã 
Laàn Ñaàu laø Lôùp GL_10A, GL_10B, GL_10C, vaø 
GL_10J. 

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.

CHÖÔNG TRÌNH 5-K RUN HOAÕN LAÏI NAÊM SAU
Vì soá ngöôøi ghi danh tham döï quaù ít vaø thôøi tieát 

khoâng thuaän lôïi neân Chöông trình 5-K Run vaøo ngaøy 
thöù Baûy 20/10 tôùi ñaây ñöôïc hoaõn laïi ñeán Muøa Xuaân 
naêm sau. Giaùo xöù xin caùo loãi vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ghi 
danh. Nhöõng ai ñaõ ghi danh vaø ñoùng leä phí, cuõng nhö 
nhöõng maïnh thöôøng quaân baûo trôï ñaõ ñoùng tieàn, xin vui 
loøng leân Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå nhaän laïi soá tieàn. 

GIAÙO PHAÄN LAÀN CHUOÃI MAÂN COÂI THAÙNG 10
Theo yeâu caàu cuûa Ñöùc Cha Edward Burns, 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 hoøa giaûi vaø canh taân cuûa Hoäi thaùnh. 
Vì theá, xin moïi ngöôøi coá gaéng ñeán tham döï Thaùnh leã 
sôùm hôn 15-20 phuùt ñeå coù thôøi gian laàn chuoãi chung.

Bishop Edward Burns has asked that all parishes 
make the effort to pray the rosary before all Masses 
for the intention of reconciliation and renewal of the 
Church during the month of October, which is the 
month of the Holy Rosary

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 cuûa 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 ñaäu doïc 
hai beân ñöôøng thoâi. 

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.
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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. 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 
kieán taïo 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. 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. 

CHUÙA NHAÄT THAÙNH CHÖÙC LINH MUÏC (28/10)
PRIESTHOOD SUNDAY (Oct 28)

Chuùa nhaät cuoái cuøng cuûa Thaùng 10 ñöôïc Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Hoa Kyø daønh rieâng ñeå traân troïng thaùnh chöùc 
linh muïc goïi laø Chuùa Nhaät Thieân Chöùc Linh Muïc. Naêm 
nay Ngaøy Thaùnh Chöùc Linh Muïc rôi vaøo Chuùa nhaät 
28/10 vaø laø ngaøy ñeå suy tö cuõng nhö khaúng ñònh vai troø 
cuûa linh muïc trong ñôøi soáng cuûa Hoäi Thaùnh cuõng nhö 
vinh danh caùc linh muïc phuïc vuï trong giaùo xöù. Hoâm 
nay seõ coù thu tieàn laàn thöù hai ñeå goùp vaøo Quyõ Linh 
Muïc Hoài Höu cuûa Giaùo phaän Dallas. Taát caû soá tieàn thu 
ñöôïc seõ ñöôïc duøng ñeå giuùp cho caùc linh muïc cuûa giaùo 
phaän ñang nghæ höu hoaëc seõ nghæ höu. Chaân thaønh caûm 
ôn veà söï roäng löôïng cuûa moïi ngöôøi trong coâng vieäc 
naøy.

The last Sunday of October, we celebrate Priesthood 
Sunday, a day set aside to honor the priesthood in the 
United States. This year, the Priesthood Sunday falls 
on October 28 and is a day to reflect upon as well as to 
affirm the role of the priesthood in the life of the Church 
and to honor the priests who serve at our parish. There 
will be a second collection today to support the Annual 
Diocesan Priests Retirement Plan. All the proceeds from 
the collection will go to support the retirement plan and 
provide needed support for our retired diocesan priests 
and those who will be retiring in the future. Thank you 
for your generous response to this collection.

CHÖÔNG TRÌNH 
LEÃ CAÙC THAÙNH (1/11) & LEÃ CAÙC LINH HOÀN (2/11)
* Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ (1/11): Leã Buoäc

- Thöù Tö 31/10: Leã Voïng luùc 7pm

- Thöù Naêm 1/11: Coù 4 Thaùnh leã luùc 6:45am, 9:00am,
7:00pm & 9:00pm

* Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Qua Ñôøi (2/11):

- Thöù Saùu 2/11: Taïi Nhaø thôø luùc 7 am & 7 pm; taïi
Nhaø Bình an (Columbarium) luùc 12 giôø tröa.

Troïn thaùng 11 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh rieâng ñeå caàu 
nguyeän cho linh hoàn nhöõng ngöôøi quaù coá, linh hoàn toå 
tieân, oâng baø, cha meï, thaân baèng quyeán thuoäc, caùc chieán 
só vò quoác vong thaân, caùc aân nhaân,  caùc linh hoàn moà coâi.

ÑOÅI GIÔØ MUØA ÑOÂNG
Daylight Savings Time Ends

Chuùa nhaät ngaøy 4 thaùng 11, 2018 luùc 2 giôø saùng laø 
ngaøy ñoåi giôø, vì theá tröôùc khi ñi nguû toái thöù Baûy ngaøy 
3/11/2018, xin nhôù vaën ñoàng hoà lui laïi 1 tieáng ñeå ñi leã 
Chuùa nhaät ñuùng giôø.

Daylight Savings Time (DST) ends on November 4, 
2018 at 2:00 am. Turn clocks back by one hour 

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.
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THAÙNH LEÃ CHO NHÖÕNG CAËP MÔÙI KEÁT HOÂN 
TRONG VOØNG 1 NAÊM

MASS FOR NEWLYWEDS 2018

Giaùo phaän Dallas seõ toå chöùc moät Thaùnh leã chuùc 
möøng cho nhöõng ñoâi hoân phoái môùi keát hoân trong voøng 
1 naêm (nhöõng ai keát hoân keå töø ngaøy 1/11/2017). Thaùnh 
leã naøy seõ do Ñöùc Cha Edward Burns cöû haønh vaøo thöù 
Baûy ngaøy 3/11/2018 luùc 5 giôø chieàu taïi Nhaø thôø Chính 
toøa Ñöùc Meï Guadalupe. Sau ñoù coù tieáp taân. Ngoaøi ra, 
caùc vaên phoøng muïc vuï cuûa Giaùo phaän cuõng coù nhöõng 
taøi lieäu ñeå giuùp caùc ñoâi hoân phoái naøy soáng ôn goïi hoân 
nhaân vaø giöõ vöõng tình yeâu ñöôïc baét reã trong ñöùc tin.

Muoán tham döï, xin vaøo website www.cathdal.org/
newlyweds. Haïn choùt ghi danh laø thöù Saùu ngaøy 26/10.

The Diocese of Dallas will have a special 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. 

NATIONAL VOCATIONS AWARENESS 
WEEK (Nov 4-10)

National Vocations Awareness Week is November 
4-10, 2018. We are excited about our upcoming
Vocations Events; we encourage you to help by
promoting these events with the youth in your parish.

This year, National Vocation Awareness Week 
(NVAW) will be celebrated from November 4-10. It 
is an annual week-long celebration of the Catholic 
Church in the United States dedicated to promote 
vocations to the priesthood, diaconate and consecrated 
life through prayer and education, and to renew our 
prayers and support for those who are considering one 
of these particular vocations. NVAW began in 1976 
when the U. S. bishops designated the 28th Sunday 
of the year for NVAW. In 1997, this celebration was 
moved to coincide with the Feast of the Baptism of the 
Lord, which falls on January 13 in 2013. Beginning 
in 2014, NVAW was moved to the first full week of 
November.

ST. ANDREW DINNER AT HOLY TRINITY 
SEMINARY (Nov 5)

Monday Evening of November 5 is for young 
men between the grades 9th - 12th who would like 
to explore more about the priesthood. The evening 
will begin at 6:00 p.m. with Mass followed by a short 
program, dinner and a tour of the seminary. If any 
young man that is interested in more information 
please contact the Office of Vocations at 214-379-2860 

or register at www.dallasvocations.org.   

MARIAN DINNER FOR HIGH SCHOOL 
WOMEN (Nov 7)

This evening is for young women between the 
grades of 9th-12th who are interested in learning more 
about the religious and consecrated life. The evening 
will begin with Mass at 6:30 p.m. followed by a dinner 
and short program.  If any young woman that may 
be interested in more information please contact the 
Office of Vocations at 214-379-2860 or register at 

www.dallasvocations.org.  

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 21/10/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1 OÂ/B Hoaøng Vang  214-603-6662
4101 Herald Dr., Garland, TX 75044  

Giaùo Khu 2 Baø Vuõ Linh Chöông  214-317-1255
2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044  

Giaùo Khu 4 Chò Ñoaøn Ngoïc Khuyeân   469-235-0228
2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040  

Giaùo Khu 7 A/C Höng Nguyeãn vaø Tieân  972-559-0081
814 Fairlawn St., Allen, TX 75002  

Giaùo Khu 11 A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng   972-384-0366
123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 14/10/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,864.00 
Tieàn Röûa Toäi: $160.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 3013):       $200.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0128 Lyù Phöôùc Hoàng $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0812 Nguyeãn Vaên Minh $10.00 
0947 Kieàu Anh Tuaán $20.00 
0962 Ñinh Vieät Hieáu $20.00 
0965 Nguyeãn Kyø Sôn $100.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1208 Nguyeãn Thò Thu $5.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $10.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi $3.00 
1682 Nguyeãn Phi Laâm $20.00 
1701 Leâ Huy Phöông $20.00 
1728 Caron Le Therese $10.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2101 Leâ Trung Thuôïc $8.00 
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00 
2211 Ñoaøn Thaønh Nhaân $20.00 
2211 Ñoaøn Thaønh Nhaân $10.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $5.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $20.00 
2494 Hunt Thomas $20.00 
2567 Traàn Thò Thaûo Phöôïng $5.00 

2589 Döông Quang Thanh $5.00 
2640 Ñinh Taán Löïc $20.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $5.00 
2709 Ngoâ Thò Vui $5.00 
2730 Traàn Huøng Tröông $20.00 
2780 Nguyeãn Kathy $20.00 
2814 Nguyeãn Tuaán $5.00 
2827 Nguyeãn Maïnh Toaøn $20.00 
2873 Traàn Hoàng Phuùc $100.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc $5.00 
2903 Khoâi Gia Hoaøng $20.00 
2925 Ñinh Quang Anh Tuøng $5.00 
2927 Nguyeãn Nhaät Tieán $5.00 
2930 Lyù Thi Kim Loan $40.00 
2939 Traàn Thò Tuyeát-Anh $20.00 
2950 Ñoã Thanh Phöông $5.00 
2963 Traàn Baèng $5.00 
2979 Nguyeãn Lan Patrick $50.00 
2984 Traàn Thò Thuùy Phöôïng $20.00 

Hoäi Quaùn $7,021.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0312 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $200.00 
0314 Voõ Höng & Yeân $100.00 
0320 Kathy Nguyeãn $200.00 
0329 Phaïm Hoaøng Long $900.00 
0645 Khoång Trung Phöông $200.00 
0953 Phaïm Ñöùc Paul $100.00 
0966 Nguyeãn Thò Vinh Haïnh $100.00 
955/956/957   Nicole Nguyeãn $300.00 

FAITHFUL CITIZENSHIP: 2018 ELECTION & YOUR VOTE MATTER
On Tuesday, November 6, citizens who are registered 

to vote in the U.S. will participate in the Election.

Every Catholic is called to engage in the political 
process, guided by a well-formed conscience. As 
Catholics, we are members of a community of faith with 
a long tradition of teaching and action on human life and 
dignity, marriage and family, justice and peace, care 
for creation, and the common good. We're encouraged 
to examine the pertinent issues, and make choices 
that are most in line with this tradition of teaching and 
action. As Americans, we are also blessed with religious 
liberty which safeguards our right to bring our principles 
and moral convictions into the public arena. These 
Constitutional freedoms need to be both exercised and 
protected.  

Forming Consciences for Faithful Citizenship is the 
document issued by the U.S. Bishops that calls Catholics 
take up political responsibility in the United States. It was 
approved by the U.S. bishops in 2007, reissued in 2011 
and updated again in 2015. Forming Consciences for 
Faithful Citizenship does not endorse specific candidates 
or issues, but instead is intended as a teaching guide for 
Catholics to reference before heading to the polls. In 
addition to forming our consciences, we must fast and 
pray, asking our loving and gracious God to give us the 
ability to effectively proclaim the Gospel of Jesus Christ 
through our daily witness to our faith and its teachings.

To read helpful excerpts from Forming Consciences 
for Faithful Citizenship, or the document in its entirety, 
please go to http://www.usccb.org/issues-and-action/
faithful-citizenship/index.cfm
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TUØ NHAÂN LÖÔNG TAÂM “MEÏ NAÁM” ÑAËT CHAÂN ÑEÁN HOA KYØ
Tuø nhaân löông taâm Meï Naám- Nguyeãn Ngoïc Nhö Quyønh 

cuøng hai con vaø thaân maãu ñaõ ñeán Hoa Kyø nöûa ñeâm ngaøy 17 
thaùng 10 sau khi phía Vieät Nam ñöa coâ töø traïi giam soá 5 Yeân 
Ñònh, Thanh Hoùa thaúng ñeán Saân bay Noäi Baøi ñeå truïc xuaát, 
sau hôn hai naêm bò caàm tuø.

Caùc haõng tin AP, AFP loan tin vaøo ngaøy 18 thaùng 10 daãn 
phaùt bieåu cuûa Meï Naám- Nguyeãn Ngoïc Nhö Quyønh vôùi ñaùm 
ñoâng ñoùn coâ cuøng gia ñình taïi Phi Tröôøng Houston raèng coâ seõ 
khoâng bao giôø im laëng trong cuoäc ñaáu tranh cho daân chuû taïi 
Vieät Nam.

AFP daãn tieáp lôøi Blogger Meï Naám raèng coâ seõ tieáp tuïc leân 
tieáng cho ñeán khi coù nhaân quyeàn thöïc söï taïi Vieät Nam.

Blogger Meï Naám - Nguyeãn Ngoïc Nhö Quyønh laø moät 
blogger Coâng giaùo noåi tieáng ôû Vieät Nam, laø ngöôøi tích cöïc 
tham gia caùc hoaït ñoäng ñoøi baûo veä moâi tröôøng vaø nhaân quyeàn 
taïi Vieät Nam. Coâ bò baét vaøo thaùng 10 naêm 2016 vaø bò keát aùn 
tuø 10 naêm vaøo thaùng 6 naêm 2017 vôùi caùo buoäc tuyeân truyeàn 
choáng nhaø nöôùc. Baûn aùn naøy cuûa chính quyeàn Vieät Nam ñaõ 
nhaän phaûi nhieàu söï chæ trích cuûa quoác teá.

Tröôùc khi bò truïc xuaát ra khoûi Vieät Nam, blogger Meï Naám 
ñaõ töøng phaûi tuyeät thöïc trong traïi giam hôn 2 tuaàn ñeå phaûn 
ñoái tình traïng ngöôïc ñaõi cuûa traïi giam ñoái vôùi coâ. Cuoäc tuyeät 
thöïc chæ keát thuùc sau khi coâ coù cuoäc gaëp vôùi ñaïi dieän cuûa Ñaïi 

söù quaùn Myõ taïi traïi giam.

Vieäc chính quyeàn Vieät Nam traû töï do cho blogger Meï 
Naám dieãn ra vaøo ñuùng luùc coù chuyeán thaêm cuûa Boä tröôûng 
Quoác phoøng Myõ James Mattis ñeán Vieät Nam. 

Taïi saân bay ôû Houston, Texas, khi ñöôïc hoûi veà caûm giaùc 
cuûa baûn thaân theá naøo khi gaëp laïi hai con treân maùy bay ñi Myõ, 
Blogger Meï Naám noùi raèng maëc duø ñaõ chuaån bò taâm lyù töø tröôùc 
nhöng coâ vaãn thaáy baát ngôø vì caûm giaùc vôõ oøa sau 2 naêm ñöôïc 
oâm 2 ñöùa con cuûa mình. Blogger Meï Naám noùi raèng duø bò ngaên 
caûn khoâng ñöôïc gaëp con sôùm nhöng nhöõng gì dieãn ra khi coâ 
gaëp laïi con vaø gia ñình ñaõ chöùng minh nhöõng ngaên caûn cuûa 
chính quyeàn khoâng theå caûn trôû noåi coâ. "Toâi khoâng coâ ñôn vaø 
nhöõng tieáng noùi yeâu töï do khoâng bao giôø laïc loõng", blogger 
Meï Naám noùi.

Trôï lyù Tuøy vieân vaên hoùa söù quaùn Myõ taïi Vieät Nam, baø 
Karen Tang, trong thoâng caùo ngaøy 18/10/2018 cho bieát Hoa 
Kyø "seõ tieáp tuïc keâu goïi chính quyeàn Vieät Nam traû töï do ngay 
laäp töùc vaø voâ ñieàu kieän cho taát caû caùc tuø nhaân löông taâm vaø 
cho pheùp taát caû caùc coâng daân Vieät Nam ñöôïc baøy toû chính 
kieán.”

Theo toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn Amnesty International, 
hieän coù hôn 100 tuø nhaân löông taâm ñang bò giam giöõ taïi Vieät 
Nam. 

ÑGH PHANXICOÂ: SÖÏ THÔØ Ô LAØ GIEÁT NGÖÔØI.

Trong buoåi tieáp kieán chung taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh 
Pheâ-roâ maây giaêng kín, tröôùc haøng ngaøn khaùch haønh höông 
vaø caùc du khaùch ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Ñöùc Thaùnh 

Cha ñaõ tieáp tuïc loaït baøi giaùo lyù cuûa ngaøi veà Möôøi Ñieàu Raên, 
laàn naøy ngaøi taâp trung vaøo Ñieàu Thöù Naêm “Chôù gieát ngöôøi.”

ÑGH Phanxicoâ noùi raèng trong ñoaïn Phuùc AÂm cuûa Thaùnh 
Gioan, “Chuùa Gieâ-su cho thaáy roõ yù nghóa saâu xa cuûa ñieàu raên 
naøy.” Ngay caû thaùi ñoä giaän döõ ñoái vôùi anh chò em mình cuõng 
laø “moät hình thöùc cuûa toäi gieát ngöôøi.” Nhöng Chuùa Gieâ-su 
khoâng döøng ôû ñoù, ÑGH tieáp tuïc noùi raèng: Trong cuøng moät loái 
lyù luaän, Chuùa Gieâ-su noùi raèng laêng nhuïc vaø coi thöôøng cuõng 
coù theå laø gieát ngöôøi.

ÑGH noùi raèng ñeïp thay neáu giaùo huaán cuûa Chuùa Gieâ-su 
thaâm nhaäp vaøo taâm trí cuûa chuùng ta bôûi vì Chuùa noùi vôùi chuùng 
ta: Khinh bæ, laêng nhuïc, thuø gheùt cuõng laø gieát ngöôøi.

ÑGH nhaéc nhôû ñaùm ñoâng raèng Chuùa Gieâ-su môøi goïi chuùng 
ta haõy töï ñi laøm hoøa vôùi nhöõng ngöôøi choáng laïi chuùng ta tröôùc 
khi chuùng ta ñeán daâng leã trong ñeàn thôø. Ngaøi noùi “Khi con 
ñeán tham döï Thaùnh Leã, con cuõng phaûi coù thaùi ñoä laøm hoøa”. 
ÑGH ñaõ ñöa ra moät ví duï cuï theå veà vieäc nhöõng ngöôøi xaàm 
xì veà chuyeän cuûa ngöôøi khaùc khi hoï chôø linh muïc böôùc ra cöû 
haønh phuïng vuï: “Chuùng ta noùi naêng linh tinh vaø roài noùi xaáu 
veà ngöôøi khaùc. Khoâng ñöôïc laøm nhö vaäy.” Chuùa Gieâ-su daïy 
raèng laêng nhuïc, khinh reû vaø thuø haän cuõng laø gieát ngöôøi.

ÑGH tieáp tuïc ñöa ra nhöõng ví duï cuï theå, chæ ra caùch taát 
caû chuùng ta ñeàu sôû höõu moät caûm giaùc, aån giaáu khoâng ai quan 
troïng baèng baûn thaân mình. Chaúng haïn nhöõng lôøi noùi khoâng 
thích hôïp xuùc phaïm ñeán söï ngaây thô cuûa moät ñöùa treû. Moät 
thaùi ñoä laïnh nhaït laøm ñau loøng moät ngöôøi phuï nöõ. Cöû chæ 
khöôùc töø hoï nieàm töï tin laøm tan naùt traùi tim cuûa moät ngöôøi treû. 
Thaùi ñoä laøm lô loaïi boû ngöôøi khaùc.

ÑGH keát luaän raèng söï thôø ô cuõng gieát ngöôøi. “Khoâng coù 
tình yeâu laø böôùc ñaàu tieân gieát ngöôøi; vaø khoâng gieát ngöôøi laø 
böôùc ñaàu ñeå yeâu.”

ÑGH noùi “Ñôøi soáng con ngöôøi caàn tình yeâu,”

“Khoâng ai trong chuùng ta coù theå toàn taïi neáu khoâng coù loøng 
thöông xoùt, taát caû chuùng ta caàn söï tha thöù. Do vaäy neáu gieát 
cheát laø phaù huûy, ñeø beïp, loaïi boû ngöôøi khaùc, vaø neáu chôù gieát 
cheát coù nghóa laø chaêm soùc, cho ngöôøi khaùc moät giaù trò vaø tha 
thöù.”

Ñieàu raên “Chöù gieát ngöôøi” laø moät lôøi keâu goïi yeâu thöông 
vaø thöông xoùt. Ñoù laø moät lôøi keâu goïi ñeå soáng theo lôøi daïy cuûa 
Chuùa Gieâ-su” ÑGH môøi goïi taát caû moïi ngöôøi hieän dieän taïi 
Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâ-roâ haõy nhôù vaø laäp ñi laäp laïi cuïm 
töø ñôn giaûn naøy: “Chôù laøm haïi laø moät ñieàu toát. Nhöng khoâng 
laøm ñieàu toát laø khoâng toát. Chuùng ta phaûi luoân luoân laøm toát.”

Giuse Thaåm Nguyeãn



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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TÖØ VAÄN ÑOÄNG VIEÂN TRÖÔÏT BAÊNG TRÔÛ THAØNH NÖÕ TU DOØNG PHAN SINH
Moät ngaøy ñaàu naêm nay (2018), taïi moät saân tröôït baêng 

coäng ñoàng ôû thaønh phoá Bradfort mieàn baéc nöôùc Anh, 
nhöõng ngöôøi baûo veä saân baêng hôi bò boái roái khi thaáy moät 
ngöôøi, tröôùc ñoù ñaõ traùch caùc thieáu nieân vì tröôït baêng 
quaù nhanh vaø coù theå gaây nguy hieåm cho caùc du khaùch 
khaùc, nhöng baây giôø laïi laø ngöôøi tröôït raát nhanh xung 
quanh saân baêng vaø ngöôøi ñoù laïi maëc y phuïc cuûa moät nöõ 
tu. Cuoái cuøng thì ngöôøi naøy cuõng bò caùc baûo veä yeâu caàu 
döøng laïi. Ngöôøi naøy khoâng phaøn naøn chuùt naøo nhöng 
chæ noùi: “Ngay caû sau baèng aáy naêm, toâi vaãn thích tröôït 
thaät nhanh.” Ngöôøi ñoù chính laø Kirstin Holum, cöïu vaän 
ñoäng vieân tröôït baêng toác ñoä ngöôøi Myõ vaø hieän nay laø sô 
Catarina, doøng thaùnh Phanxicoâ canh taân, ñang soáng vaø 
caàu nguyeän trong tu vieän thaùnh Clara ôû thaønh phoá Leeds 
nöôùc Anh.

Töø caùc kyû luïc ñeán nhaø nguyeän
Kristin nhaän ñöôïc nieàm tin töø ngöôøi meï cuûa mình, 

cuõng laø moät vaän ñoäng vieân tröôït baêng vaø huaán luyeän 
vieân tröôït baêng. Khi Kristin ñöôïc 16 tuoåi, meï cuûa coâ ñaõ 
cho coâ ñi haønh höông Fatima cuøng vôùi moät ngöôøi chò hoï. 
Vaø Fatima ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn cuoäc ñôøi cuûa Kristin. 
Coâ vaãn tham gia caùc cuoäc thi nhöng vôùi caùi nhìn taäp 
trung vaøo “Vua caùc vua”.

Trong Theá vaän hoäi muøa ñoâng naêm 1998 taïi Nagano, 
Nhaät baûn, moân tröôït baêng toác ñoä ñöôøng daøi cuûa Myõ haân 
hoan vôùi söï xuaát hieän cuûa ngoâi sao tieàm naêng, Kirstin 
Holum. ÔÛ tuoåi 17, Kristin ñaõ theå hieän söùc maïnh vöôït troäi 
trong caùc moân thi 3.000 vaø 5.000 meùt, laø caùc moân thöôøng 
daønh cho nhöõng ngöôøi bieåu dieãn lôùn tuoåi hôn, nhöõng 
ngöôøi ñaõ tröôûng thaønh hoaøn toaøn. Taïi Theá vaän hoäi naøy, 
Kirstin ñaõ laäp kyû luïc theá giôùi môùi trong cuoäc ñua tröôït 
baêng toác ñoä 5.000 meùt daønh cho nöõ giôùi. Vaøo thôøi ñieåm 
ñoù, coâ môùi 17 tuoåi, vaø moät töông lai theå thao tuyeät vôøi 
ñang chôø coâ ôû phía tröôùc. Trong söï nghieäp ngaén nguûi cuûa 
mình, coâ ñaõ laäp ñöôïc taùm kyû luïc trong caùc cuoäc thi tröôït 
baêng toác ñoä taïi Myõ vaø saùu kyû luïc theá giôùi daønh cho ngöôøi 
treû. Nhöng Thieân Chuùa laïi coù chöông trình maø con ngöôøi 
khoâng theå hieåu thaáu ñöôïc.

Sau kyø Theá vaän hoäi taïi Nagano, Kristin theo hoïc 
tröôøng ngheä thuaät nhöng roài sau ñoù coâ theo ñuoåi con 
ñöôøng ñöùc tin vaø töø ñoù ñaõ daønh caû ñôøi mình cho noù. 
Kirstin ñaõ khieán ngöôøi quen bieát coâ cuõng nhö ngöôøi chæ 
bieát teân tuoåi coâ phaûi ngaïc nhieân. Sau khi hoaøn thaønh 
chöông trình ñaïi hoïc, Kristin ñaõ quyeát ñònh "treo giaøy” vaø 
trôû thaønh moät thænh sinh trong doøng caùc nöõ tu Phan sinh 
canh taân ôû Bronx, New York, vaø khaán doøng vôùi teân doøng 
laø Catarina.

Saùu naêm sau, sô Catarina laø moät trong nhoùm saùu nöõ 

tu Phan sinh ñöôïc göûi ñeán Anh vôùi söù vuï thaønh laäp moät 
tu vieän môùi theo lôøi môøi cuûa Ñöùc cha giaùo phaän Leeds. 
Thay vì taäp luyeän boán giôø moät ngaøy, giôø ñaây sô cuõng 
daønh baèng ñoù thôøi gian, neáu khoâng nhieàu hôn, ñeå caàu 
nguyeän. Sô Catarina khoâng hoái tieác khi töø boû moân theå 
thao tröôït baêng toác ñoä ñeå daâng hieán cuoäc ñôøi mình cho 
Thieân Chuùa.

Quaù khöù laø moät hoàng aân
Ban ñaàu sô Catarina ít noùi veà ñôøi soáng vaän ñoäng vieân 

tröôït baêng tröôùc ñaây cuûa mình vaø nhieàu nöõ tu cuøng doøng 
khoâng bieát sô ñaõ tham döï theá vaän hoäi Olympic. Nhöng 
khi moät baøi baùo vieát veà sô ñöôïc ñaêng, caâu chuyeän cuûa 
sô ñöôïc lan truyeàn trong coäng ñoàng Coâng giaùo vaø sô 
nhaän ñöôïc caùc lôøi môøi noùi chuyeän, trong ñoù coù buoåi noùi 
chuyeän tröôùc 10 ngaøn cöû toaï trong moät ñaïi hoäi toân giaùo ôû 
Luaân ñoân. Sô ñaõ chia seû vôùi baùo USA Today: “Nhöõng gì 
ñaõ xaûy ra ñaëc bieät trong 8 naêm nay laø cô hoäi ñeå nhìn laïi 
thaät nhieàu ñieàu ñeïp ñeõ veà tröôït baêng vaø Olympics… Toâi 
khoâng coù moät caâu chuyeän vaøo nhaø doøng bình thöôøng nhö 
caùc chò em khaùc. Coù cô hoäi nhìn laïi quaù khöù vaø taï ôn vaø 
chia seû vôùi nhöõng ngöôøi toâi coù lieân laïc thaät laø moät phuùc 
laønh.”

Sô cuõng chia seû raèng nhöõng baøi hoïc veà tröôït baêng giuùp 
ñôõ cho sô trong ñôøi soáng tu trì. Sô noùi: “Cuoäc ñôøi nöõ tu laø 
cuoäc soáng kyû luaät vaø khoù khaên vaø nhöõng thôøi gian daøi vaø 
nhöõng ñieàu khoâng chôø ñôïi ñang xaûy ñeán. Toâi coù theå thaáy 
raèng vieäc huaán luyeän thi ñaáu ôû Olympics ñaõ giuùp toâi taäp 
trung nhieàu trong ñôøi soáng tu trì.

Moät caûm xuùc lôùn hôn
Coâ gaùi Kirstin Holum vaø sô Catarina tuy laø cuøng moät 

ngöôøi, nhöng laïi khoâng coù nhöõng caùch giaûi trí gioáng nhau. 
Sô Catarina ñaõ choïn soáng ñôøi soáng caàu nguyeän vôùi nhöõng 
tieän nghi ñôn giaûn, khoâng hieän ñaïi nhö coâ gaùi Kristin ñaõ 
töøng soáng. Löïa choïn trôû thaønh nöõ tu cuûa Kristin laø moät 
löïa choïn vöøa "trieät ñeå" vöøa coù veû "ngöôïc laïi vôùi vaên hoùa" 
neáu nhìn döôùi chieàu kích thöïc teá laø cuoäc soáng cuûa caùc tu 
só trong ñan vieän khoâng coù keát noái Internet hoaëc tivi.

Sô Catarina ñaõ choïn con ñöôøng khaùc vaø tìm kieám ñieàu 
ñoái vôùi sô ñaùng giaù hôn nhieàu. Sô noùi: "Caûm xuùc thi ñua 
tranh taøi vaø thöïc hieän toát cuoäc thi, vôùi noã löïc heát mình 
cuûa caù nhaân, laø moät nieàm vui lôùn. Nhöng noù luoân laø moät 
nieàm vui thoaùng qua ... Toâi nghó raèng veà cô baûn, moïi 
ngöôøi muoán trôû neân vó ñaïi vaø laøm ñieàu gì ñoù tuyeät vôøi. 
Chæ khi naøo baïn thöïc coù moái lieân heä vôùi keá hoaïch cuûa 
Thieân Chuùa daønh cho baïn, baïn môùi tìm ñöôïc söï bình an 
ñeå laøm ñieàu toát nhaát, baát keå noù laø gì.”

Hoàng Thuûy (Vaticannews)
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