
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
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

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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nói rằng phép lạ chữa lành thực 
sự cho Batimê cũng như cho tất 
cả chúng ta, đó là phải “thấy” 
được mục đích thật sự của cuộc 
sống người môn đệ trong việc 
theo gương Chúa Giêsu bằng 
cách phải “chết” cho tha nhân 
qua việc yêu thương họ đến 
cùng. 

Qua tấm gương của anh ăn 
xin mùa lòa Batimê khẩn khoản 
nài xin Chúa Giêsu cho anh 
được sáng mắt, chúng ta phải 
thành thật nhìn lại tâm hồn 
mình. Thực tế cho thấy, có thể 
chúng ta sáng mắt về mặt thể lý 

nhưng chúng ta vẫn có thể mù lòa về mặt thiêng liêng. Đó là 
khi chúng ta không nhìn nhận những sự ích kỷ, tham lam, kiêu 
ngạo, hận thù, ganh ghét trong lòng chúng ta mặc dầu những 
biểu hiện đó ai cũng thấy tỏ hiện rất rõ nơi thái độ và cách 
đối xử tồi tệ của chúng ta đối với những người chung quanh 
từ người trong gia đình, đến người trong giáo xứ và ngoài xã 
hội. Đó cũng là khi chúng ta mù lòa trước những điều tốt lành 
mà cha mẹ, vợ chồng, con cái đã làm cho chúng ta trong khi 
chúng ta lại vênh váo sống trong bóng tối của sa đọa, dục 
vọng và nghiện ngập. Đó là khi chúng ta cho rằng Thiên Chúa 
và Giáo hội không được quyền dạy bảo chúng ta về việc phải 
sống yêu thương, công bằng, và bác ái, để rồi chúng ta có thể 
muốn làm gì tùy ý từ việc sống bất công đối với người khác 
cho đến việc ủng hộ phá thai, trợ tử, kết hợp đồng tính.

Một khi chúng ta biết mở mắt đức tin để nhận ra những 
thiếu sót và tội lỗi của mình, chúng ta phải có can đảm như 
anh Batimê kêu lên với Chúa Giêsu: “Lạy con vua Đavít, xin 
rủ lòng thương!” ngõ hầu Ngài sẽ chữa lành tật nguyền của 
chúng ta và để từ đó, chúng ta có sức mạnh sẵn sàng đi theo 
Người vào thành Giêrusalem như là những môn đệ chân chính 
biết chấp nhận những khổ đau để làm chứng cho một Thiên 
Chúa yêu thương đến cùng.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin hãy đổ 
tràn đầy trong tâm hồn chúng con tình yêu của Cha và xua đi 
bóng tối của tội lỗi ra khỏi cuộc sống của chúng con ngõ hầu 
chúng con có thể hoạt động trong ánh sáng của Chúa Kitô, 
Con Cha. Amen.

Câu ghi lòng trong tuần: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.“ Mc 10, 51

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

Trong các bài đọc 
Phúc âm của Phụng 
vụ Thánh lễ những 

Chúa nhật vừa qua, Thánh sử 
Mátcô trình bày cho chúng ta 
thấy có những người muốn 
đi theo Chúa Giêsu nhưng 
vẫn còn quá nhiều dính bén 
với những lợi lộc trần thế 
như trường hợp của người 
thanh niên giàu có đã không 
thể nào từ bỏ của cải (Chúa 
nhật thứ 28) hoặc trường hợp 
của Giacôbê, Gioan và các 
tông đồ khác mong muốn có 
những vị trí cao trong vương 
quốc của Chúa Giêsu vì lầm tưởng rằng Ngài sẽ làm vua 
nước Do thái (Chúa nhật thứ 29). 

Sau khi cho thấy những sự hiểu lầm tai hại của những 
nhân vật trên đây về vai trò của người môn đệ của Chúa 
Giêsu, Thánh sử Mátcô cho chúng ta một tấm gương nổi 
bật về việc thế nào mới đúng là môn đệ đích thực của Chúa. 
Đó là anh Báctimê, một người mù ăn xin ở Giêricô đã được 
Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt mà Phúc âm đề cập đến 
trong Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 30 Thường niên năm B 
hôm nay (Mc 10:46-52).

Để giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa quan trọng của 
việc Chúa Giêsu chữa sáng mắt anh mù ăn xin trong Bài Tin 
Mừng hôm nay, trước hết Thánh Mátcô cho chúng ta biết 
danh tính của anh ta là Batimê (có nghĩa là con ông Timê), 
một điều ít được đề cập đến trong những lần Chúa Giêsu 
làm phép lạ chữa lành những người khác. Điều thứ hai, đó 
là người ăn xin mù lòa đã tuyên xưng Chúa Giêsu là “Con 
Vua Đavít”, một tước hiệu rõ ràng nói về Đấng Cứu Thế. 
Trong Phúc âm theo Thánh Mátcô, ngoài việc Thánh Phêrô 
tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô (Đấng Được Xức Dầu, 
Đấng Cứu Thế) ở Xêsarê Philipphê (Mc 8:29) và việc các 
thần ô uế nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa (Mc 5:6) thì 
anh Batimê là người duy nhất đã có thể nhận ra căn tính thật 
sự của Chúa Kitô và anh ta lại là một người mù. Ngoài ra, 
trong Phúc âm theo Thánh Mátcô, phép lạ chữa lành mắt 
sáng cho Batimê là phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu thực hiện 
trước khi Ngài vào thành Giêrusalem để chịu khổ nạn và 
cái chết trên thập giá. Như vậy, qua câu chuyện Chúa Giêsu 
chữa sáng mắt cho anh mù Batimê, Thánh sử Mátcô muốn 
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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. Please turn 
clocks back by one hour.

CHUÙA NHAÄT THAÙNH CHÖÙC LINH MUÏC (28/10) 
Prieshood 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 veà 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 Hưu trí của các linh mục 
trong 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. 

On 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. 

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.

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 ñaõ 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. 

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- 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 mục Giáo phận Dallas.

- Thöù Hai 29/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 30/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 31/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 1/11. Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ.

Lễ Trọng & Buoäc.
- Thöù Saùu 2/11. Leã Caùc Ñaúng Linh Hoàn.
- Thứ Bảy 3/11. Thánh Máctinô Porres, Tu sĩ.
- Chúa nhật 4/11 trong Tuần 31 Thường niên năm B.

 Baét ñaàu Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ôn         
Gọi (4-10/11)

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG 
Ngày 28/10/2018   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   OÂng Uyeân Nguyeãn         972-589-4167 
1738 Apollo Rd. Apt# 1103, Garland, TX 75044

Giaùo Khu 4   OÂ/B Duong Chi Nhan         972-834-9345
1609 Rahall Street, Garland, TX  75044

Giaùo Khu 10  OÂng Traàn Vaên Hoà                   214-597-7466
2314 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 11   A/C Hoaøng Vaên & Chi         972-429-8526
7501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094

KEÁT QUAÛ XOÅ SOÁ GX ÑÖÙC MEÏ LA VANG - LAS VEGAS 
(20 & 21/10/2018)

* 10 Loâ An UÛi: Caùc veù mang soá 0643, 0705, 2887, 0076,
1175, 0435, 0135, 0814, 1345, 2203.

* 4 Loâ Lôùn: Caùc veù mang soá 1203, 2957, 3317, 1032
* Loâ Ñoäc Ñaéc (Xe Lexus 2019): Veù mang soá 1494
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COMMUNITY YARD SALE  
      GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO (28/10)

Vì vaãn coøn raát nhieàu ñoà ñaïc neân Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp seõ tieáp tuïc Community Yard Sale ñeå giuùp ngöôøi 
ngheøo ñeán heát Chuùa nhaät 28/10. Xin moïi ngöôøi uûng hoä.

CHÖÔNG TRÌNH CHẦU THAÙNH THEÅ 
TÖØ 10 PM THÖÙ NAÊM 1/11/2018 ÑEÁN 7 PM 

THÖÙ SAÙU 2/11/2018
YÙ Chæ: Caàu Cho Caùc Thaønh Vieân Giaùo Xöù Ñaõ Qua 

Ñôøi Trong 25 Naêm Qua
Ñaây laø laàn chaàu löôït cuoái cuøng cuûa Giaùo xöù trong Naêm 

Ngaân Khaùnh. Xin moïi ngöôøi coá gaéng tham döï vaø cuõng löu 
yù cho, vì Giaùo xöù coù cöû haønh Leã Caùc Thaùnh luùc 9 giôø toái 
thöù Naêm (1/11) neân giôø chaàu löôït seõ baét ñaàu töø 10pm.

*Thöù Naêm 1/11/2018
10pm-11pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
11pm-12pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
*Thöù Saùu 2/11/2018
12am-1am: Legio – Legio
1am-2am: Legio – Legio
2am-3pm: Legio – Legio
3am-4am: Hoäi Ñoàng Muïc Vuï - Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh
4am-5am: Thöøa Taùc vieân Röôùc Leã & Ñoïc Saùch Thaùnh

& Hoäi Hieäp só Columbus 
5am-6am: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
*** Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 2/11, sau Thaùnh Leã 

7am taïi Nhaø Nguyeän, xin moïi ngöôøi tieáp tuïc tham döï 
caùc giôø chaàu löôït cho ñeán Thaùnh leã 7pm ôû Nhaø Thôø.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung kính 
Loøng Chuùa Thöông Xoùt

AÂN XAÙ DAÂNG CHO CAÙC LINH HOÀN 
Trong saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo soá 1479 coù noùi: Vì 

nhöõng tín höõu qua ñôøi ñang chòu thanh luyeän cuõng laø 
thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn Daân Thaùnh, moät trong nhöõng 
caùch chuùng ta coù theå giuùp hoï laø nhôø caùc aân xaù ñeå hoï ñöôïc 
tha caùc hình phaït taïm thôøi trong luyeän nguïc.

Theo qui ñònh cuûa Giaùo Hoäi, töø tröa ngaøy 1 ñeán 12 giôø 
toái ngaøy 2 thaùng 11, ai vieáng nhaø thôø hoaëc nhaø nguyeän, 
ñoïc 1 kinh Laïy Cha, moät kinh Tin Kính vaø caàu nguyeän 
theo yù Ñöùc Thaùnh Cha thì ñöôïc höôûng 1 ôn ñaïi xaù, vôùi 
ñieàu kieän thöôøng leä laø xöng toäi, röôùc leã.

Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 8 thaùng 11, ai ñi vieáng nghóa trang 
(nhaø Bình An cuûa giaùo xöù hoaëc nghóa trang naøo cuõng 
ñöôïc) caàu nguyeän cho caùc linh hoàn, vôùi ñieàu kieän thöôøng 
leä laø xöng toäi röôùc leã, thì ñöôïc höôûng 1 ôn ñaïi xaù daønh 
cho caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc.

Caùc ngaøy khaùc trong naêm keå caû trong thaùng 11, neáu ñi 
vieáng nghóa trang vaø caàu nguyeän cho caùc linh hoàn thì 
ñöôïc ôn tieåu xaù.

TÓNH TAÂM DÖÏ BÒ THEÂM SÖÙC (3/11)
Pre-Confirmation Retreat (Nov 3)

Caùc em Lôùp Döï Bò Theâm Söùc seõ coù buoåi hoài 
taâm vaøo Thöù Baûy ngaøy 3/11/2018 töø 9 giôø 30 
saùng ñeán 4 giôø chieàu taïi Trung Taâm Thaùnh 
Anphong. Xin Quyù Phuï huynh giuùp caùc em coù 
nhöõng giôø gaëp gôõ Chuùa baèng caùch saép xeáp cho caùc 
em ñeán ñuùng giôø. Lôùp Döï Bò Theâm Söùc laø caùc Lôùp 
GL_9A, GL_9B, GL_9C, vaø GL_9J.
    Students in the Pre-Confirmation Class will have 
an opportunity to attend a mini-retreat on Saturday, 
November 3 from 9:30am - 4pm at St. Alphonsus 
Center. This is a special opportunity for students to 
encounter Jesus and experience His love. Students' 
Parents please help this retreat by having them to 
participate and come on time. Pre-Confirmation 
Classes are: GL_9A, GL_9B, GL_9C, and GL_9J.

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

      MASS FOR NEWLYWEDS 
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. 

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.
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TUAÀN LEÃ TOAØN QUOÁC YÙ THÖÙC VEÀ ÔN GOÏI (4-10/11)

NATIONAL VOCATIONS AWARENESS WEEK (Nov 4-10)

Naêm nay, Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ôn Goïi seõ 
ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 4 ñeán 10 thaùng 11. Ñaây laø moät 
tuaàn leã ñeå Giaùo hoäi Hoa Kyø daønh cho vieäc coå voõ ôn goïi 
linh muïc, phoù teá vaø tu só qua caàu nguyeän vaø hoïc hoûi, 
cuõng nhö naâng ñôõ nhöõng ai ñang tìm hieåu caùc ôn goïi tu 
trì naøy.

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 support for those who are 
considering one of these particular vocations.

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.

NGÖÔØI COÂNG GIAÙO & VIEÄC BAÀU CÖÛ
Hoâm thöù Ba ngaøy 6 thaùng 11 laø ngaøy baàu cöû. Moïi ngöôøi Coâng giaùo ñeàu ñöôïc môøi goïi daán thaân trong tieán trình 

chính trò ñöôïc höôùng daãn bôûi moät löông taâm ñöôïc ñaøo taïo vöõng vaøng. Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo coù moät truyeàn thoáng 
veà giaùo huaán vaø haønh ñoäng coå voõ cho nhöõng vaán ñeà heát söùc quan troïng: ñoù laø söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi, hoân 
nhaân vaø gia ñình, coâng lyù vaø hoøa bình, chaêm soùc thieân nhieân vaø thieän haûo chung. Vì theá, ngöôøi Coâng giaùo coù boån 
phaän phaûi ñi baàu.

Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø ñaõ coù ra taøi lieäu höôùng daãn vieäc baàu cöû vôùi töïa ñeà: “Hình Thaønh Löông Taâm Cho 
Ngöôøi Coâng Daân Tín Höõu”. Taøi lieäu naøy khoâng coù yù uûng hoä nhöõng öùng cöû vieân hoaëc caùc vaán ñeà rieâng bieät naøo caû 
nhöng laø moät baûn höôùng daãn cho ngöôøi Coâng giaùo khi ñeán phoøng boû phieáu. Ngoaøi vieäc phaûi hình thaønh löông taâm 
theo ñuùng ñieàu Thieân Chuùa vaø Giaùo hoäi mong muoán, cöû tri Coâng giaùo cuõng phaûi caàu nguyeän vaø aên chay ñeå xin 
Thieân Chuùa ban cho khaû naêng bieát coâng boá giaù trò Phuùc aâm qua ñôøi soáng chöùng taù haèng ngaøy ñi theo ñuùng ñöùc tin 

vaø giaùo huaán cuûa Ngöôøi.
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'reencouraged 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

  CATHOLIC VOTES MATTER
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KHAÙNH THAØNH TÖÔÏNG MEÏ LA VANG & BIA BAÙT PHUÙC TAÏI DO THAÙI
Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2018 phaùi ñoaøn VietCatholic vaø nhieàu ñoaøn haønh höông töø khaép naêm chaâu ñaõ qui tuï taïi Nhaø 

thôø Hoøm Bia Giao Öôùc treân ñoài Kyrat Yarim taïi Do Thaùi ñeå khaùnh thaønh thaùnh töôïng Ñöùc Meï Lavang. 
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuse Nguyeãn Chí Linh, giaùo phaän Hueá, Chuû tòch HÑGM Vieät Nam, ñaõ chuû teá thaùnh leã vaø thaùnh 

hieán töôïng ñaøi Ñöùc Meï vôùi söï chöùng kieán cuaû Ñöùc Giaùm Muïc Micae Hoaøng Ñöùc Oanh, nguyeân GM giaùo phaän Kontum.
Ngoaøi con soá hôn 100 linh muïc töø khaép nôi veà ñaây ñeå ñoàng teá, coøn phaûi keå treân 1000 ngöôøi VN töø Vieät Nam, Baéc Myõ, 

Baéc AÂu vaø UÙc Chaâu cuõng ñaõ haønh höông qua nhieàu cô quan du lòch, ñeå tôùi ñaây tham gia bieán coá coù moät khoâng hai naøy. 
Con soá ngöôøi tham döï ñaõ vöôït quaù xa so vôùi con soá döï truø bôûi vì coù nhöõng ñoaøn haønh höông ñaõ tham gia maø khoâng kòp 
baùo tröôùc.

Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân sau bieán coá Phong Thaùnh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN maø ngöôøi ta laïi chöùng kieán moät söï kieän caùc 
ñoaøn theå VN töø khaép naêm chaâu cuøng nhau thöïc hieän moät bieán coá vó ñaïi nhö theá naøy. Bieán coá ngaøy hoâm nay laø vó ñaïi vì 
ñaây laø laàn ñaäu tieân thaùnh töôïng ÑM Lavang ñöôïc ñoùn nhaän noàng nhieät treân vuøng ñaát thaùnh, chöùng toû danh hieäu cuaû Meï 
ñaõ lan toaû saâu roäng vaø ñöôïc moïi daân toäc bieát tôùi, noù cuõng bieåu döông söùc maïnh tinh thaàn soáng ñaïo cuaû ngöôøi Coâng Giaùo 
VN ñang ñöôïc ghi nhaân khaép nôi qua loøng suøng kính Ñöùc Meï. 

Qua ngaøy 19 thaùng 10, moät ngaøy sau bieán coá khaùnh thaønh thaùnh töôïng Ñöùc Meï Lavang ôû Kyrat Yarim, caùc ñoaøn haønh 
höông töø khaép naêm chaâu laïi qui tuï veà nuùi Taùm Moái Phuùc Thaät ôø Do Thaùi ñeå khaùnh thaønh Bia Kinh Phuùc Thaät Taùm Moái 
baèng tieáng Vieät Nam. Ñöùc Giaùm Muïc Micae Hoaøng Ñöùc Oanh ñaõ chuû teá Thaùnh leã Taï Ôn vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuse 
Nguyeãn Chí Linh ñaõ thaùnh hieán taám Bia Baùt Phuùc.
   Vò trí cuûa taám bia ñöôïc ñaët treân con loä chính cuaû khu vöïc, naèm ngay tröôùc nhaø thôø thaùnh Pheâ Roâ, vaø khoâng theå khoâng 
thaáy ñöôïc bôùi vì ñoù laø taám bia duy nhaát naèm söøng söõng ngay beân ñöôøng loä trong khu vöôøn hoa.

NHIEÀU DOØNG NÖÕ ÔÛ MYÕ CHUAÅN BÒ CAÙO CHUNG
Hoâm 20-10-2018, moät cuoäc hoäi thaûo veà töông lai cuûa caùc doøng nöõ taïi Myõ ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Oakbrook, ngoaïi oâ 

thaønh phoá Chicago bang Illinois, trong hai ngaøy 25 vaø 26-9 vöøa qua veà ñeà taøi ”Trung thaønh vôùi haønh trình: cuøng 
nhau trong tình hieäp thoâng”.

Tham döï cuoäc hoäi thaûo coù 50 ngöôøi goàm caùc GM, nöõ tu, chuyeân gia giaùo luaät vaø moät soá ngöôøi khaùc. Trong soá 
caùc tham döï vieân coù ÑHY Joseph Tobin, nguyeân laø Beà treân Toång quyeàn doøng Chuùa Cöùu Theá, vaø hieän laø TGM giaùo 
phaän Newark, bang New Jersey, kieâm Chuû tòch UÛy ban GM Myõ veà giaùo só, tu só vaø ôn goïi.

Cuoäc hoäi thaûo dieãn ra trong boái caûnh soá nöõ tu taïi Myõ giaûm suùt traàm troïng vaø ñieàu naøy coù nghóa laø Giaùo Hoäi caàn 
giuùp ñôõ chuaån bò töông lai. Theo caùc döõ kieän do Vaên phoøng toaøn quoác Hoa Kyø veà caùc nöõ tu hoài höu, thuoäc HÑGM 
Hoa Kyø, thì trong vaøi thaäp nieân saép tôùi ñaây, seõ coù 300 doøng nöõ taïi Myõ seõ khoâng coøn nöõa.

Trong voøng 53 naêm qua, töùc laø töø naêm 1965, soá nöõ tu taïi Myõ giaûm suùt 75% vaø khoâng hy voïng coù söï thay ñoåi 
trong chieàu höôùng naøy. Naêm 1965 coù 181.421 nöõ tu taïi Myõ, nhöng naêm 2016 chæ coøn 47.160 nöõ tu trong ñoù 77% 
treân 70 tuoåi. Trong soá 420 doøng nöõ taïi Myõ hieän nay coù 300 doøng nöõ chuaån bò caùo chung trong moät vaøi thaäp nieân tôùi 
ñaây vì khoâng coù ôn goïi vaø soá nöõ tu coøn laïi ngaøy caøng cao tuoåi.

Nöõ tu Carol Zinn thuoäc doøng thaùnh Giuse ôû Philadelphia, Giaùm ñoác ñieàu haønh Lieân hieäp caùc Beà treân doøng nöõ taïi 
Myõ cho bieát vaán ñeà hieän nay khoâng phaûi laø chuaån bò baùn caùc nhaø meï cuûa caùc doøng, nhöng coøn ñi xa hôn nöõa.

Ñöùc Cha Joseph Kutz, TGM giaùo phaän Louisvill bang Kentucky, nhaän xeùt raèng söï ñau buoàn vaø maát maùt laø thöïc 
taïi maø caùc tham döï vieân caûm thaáy, nhöng nhieàu doøng nöõ cuõng caûm thaáy an bình vì ñang ôû trong tieán trình hoaøn taát 
söù maïng vaø haønh trình. Ñöùc TGM noùi: ”Thaät laø moät cuoäc trao ñoåi raát laønh maïnh, moät cuoäc ñoái thoaïi thöïc söï, döïa 
treân loøng quí troïng saâu xa cuûa chuùng toâi ñoái vôùi caùc tu só nam nöõ cuõng nhö söï ñoùng goùp cuûa hoï. Toâi rôøi cuoäc hoäi 
thaûo naøy vôùi tinh thaàn ñöôïc khích leä vaø phaán khôûi”.

ÑHY Joseph Tobin cuõng noùi vôùi baùo“Töôøng trình veà caùc nöõ tu hoaøn caàu” (Global Sisters Report) raèng ”Toâi xuùc 
ñoäng vì nieàm an bình maø caùc nöõ tu tìm ñöôïc trong vieäc chuaån bò keát thuùc söù maïng. Coù moät söï ñau buoàn khi thaáy caùi 
cheát cuûa moät doøng tu thöôøng coù nghóa laø söï bieán maát cuûa moät ñoaøn suûng ñaëc thuø trong Giaùo Hoäi.. nhöng cuõng coù 
moät söï thanh thaûn lôùn nôi caùc nöõ tu”. ÑHY Tobin cho bieát ngaøi nhôù laïi lôøi cuï giaø Simeon trong ngaøy Chuùa Haøi 
Ñoàng Gieâsu ñöôïc daâng hieán taïi Ñeàn Thôø: ”Laïy Chuùa, xin cho toâi tôù Chuùa ra ñi bình an, vì maét con ñaõ thaáy ôn cöùu 
ñoä cuûa Chuùa”. 

Nöõ Tu Carol Zinn cuõng noùi raèng ”An bình ñeán khi caùc nöõ tu yù thöùc söï keát thuùc laø thaønh phaàn cuûa maàu nhieäm 
Vöôït Qua, cheát ñi vaø soáng laïi, ñoù laø ñieàu trong troïng taâm cuûa nieàm tin Kitoâ giaùo”.
   Trong cuoäc hoäi thaûo, caùc tham döï vieân baøn veà nhöõng vaán ñeà nhö: ñeà ra keá hoaïch, chaêm soùc caùc nöõ tu, vieäc söû 
duïng caùc taøi saûn, vaán ñeà quaûn trò vaø cai quaûn, vaø ñaâu laø nhöõng ñieàu coù lieân heä tôùi giaùo xöù vaø giaùo phaän ñòa phöông.

Traàn Ñöùc Anh, OP (Vaticannews)
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 21/10/2018)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:             $14,995.00
Tieàn Quaûng Caùo:        $2,575.00
Tieàn Leã Cöôùi:        $200.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 3014):  $500.00
World Mission:        $4,055.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB      Teân Soá Tieàn
0384      Ngoâ Thò Hieân       $20.00 
0661      Traàn Quyù Ñoân       $20.00 
0852      Nguyeãn Ñöùc Phöôùc        $20.00 
0965      Nguyeãn Kyø Sôn       $100.00 
1017      Traàn Ñình Hieàn       $50.00 
1021      Nguyeãn Vieân       $5.00 
1187      Nguyeãn Quoác Coâng        $5.00 
1535      Traàn Troïng Caûnh       $5.00 
1682      Nguyeãn Phi Laâm       $20.00 
1693      Nguyeãn Huøng       $10.00 
1962      Traàn Ngoïc Thaïch       $10.00 
1995      Nguyeãn Thò Huyeän       $5.00 
2161      Nguyeãn Khaéc Duõng       $2.00 
2188      Nguyeãn Phöôùc Kevin       $5.00 
2289      Hoaøng Troïng Linh       $50.00 
2367      Leâ Laønh Matthew       $3.00 
2428      Tina Kingsley       $10.00 
2456      Traàn T. Nhö Phöôïng       $5.00 
2474      Nguyeãn Thò Ru       $5.00 
2522      Hoà Trí Luaät       $5.00 
2523      Nguyeãn Vaên Cao       $10.00 
2589      Döông Quang Thanh       $5.00 
2628      Nguyeãn Quang Duy        $5.00 
2640      Ñinh Taán Löïc       $20.00 
2709      Ngoâ Thò Vui       $5.00 
2727      Ñoã Vaên Höng       $30.00 
2780      Nguyeãn Kathy       $20.00 
2789      Ngoâ Thò Baïch Yeán       $50.00 
2814      Nguyeãn Tuaán       $5.00 
2863      Nguyeãn Thò Quyeàn       $5.00 

2923      Ngoâ Vaên Kieân         $100.00 
2930      Lyù Thi Kim Loan         $20.00 
2963      Traàn Baèng         $10.00 
2984      Traàn T. Thuùy Phöôïng         $5.00 
Hoäi Quaùn         $8,083.00 
Khoái Giaùo Duïc (Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu) $540.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá     Teân         Soá Tieàn
0196            Nguyeãn Kim Khaùnh         $1,000.00 
0392-0393   Hoaøng Theá An (Pictures)      $500.00 
0509            Nguyeãn Kieàu Thu         $100.00 
0654            Nguyeãn Huy Trung         $100.00 
0980            Hoaøng Thò Hoa $2,000.00 
0981-0985, 0999-1003 Nguyeãn Baù Toøng  $1,000.00 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.

Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Mark 10:46-52    

Meditation: Have you ever encountered a once in a life-time
opportunity you knew you could not pass up? Such a moment came for a blind and destitute man, named 
Bartimaeus. He was determined to get near the one person who could meet his need. He knew who Jesus 
was and had heard of his fame for healing, but until now had no means of making contact with the Son of 
David, a clear reference and title for the Messiah. 

Seeking Jesus with effort and persistence pays off
It took a lot of "guts" (courage) and persistence for Bartimaeus to get the attention of Jesus over the 

din of a noisy throng who crowded around Jesus as he made his way out of town. Why was the crowd 
annoyed with the blind man's persistent shouts? He was disturbing their peace and interrupting Jesus' 
discourse. It was common for a rabbi to teach as he walked with others. Jesus was on his way to celebrate 
the Passover in Jerusalem and a band of pilgrims followed him. When the crowd tried to silence the blind 
man he overpowered them with his emotional outburst and thus caught the attention of Jesus. 

Goodness and mercy follows those who put their trust in God
This incident reveals something important about how God interacts with us. The blind man was 

determined to get Jesus' attention and he was persistent in the face of opposition. Jesus could have 
ignored or rebuffed him because he was disturbing his talk and his audience. Jesus showed that 
acting was  to important than talking. This man was in desperate need and Jesus was ready, not only 
to empathize with his suffering, but to relieve it as well. A great speaker can command attention and 
respect, but a man or woman with a helping hand and a big heart is loved more. 

What do you want Jesus to do for you?
Why did Jesus put a question to Bartimaeus - "What do you want me to do for you?" Jesus wanted 

to draw out of him a personal response of faith and trust in his power to heal and make whole. Jesus 
commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as 
well. Do you recognize the Lord Jesus with "eyes of faith" as your merciful Lord and healer? Ask the 
Lord Jesus to strengthen your faith that you may draw near to him and receive his grace and mercy.

"Lord Jesus, may I never fail to recognize my need for your grace and mercy. Strengthen my faith and 
trust in you that I may seek your presence daily and listen to your word with a readiness to follow you who 
are my All." 












