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)...................7:00 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh)...8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng: ................................6:45 AM và 9:00AM
Lễ Chiều .................................7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3: Không có giải tội,
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139
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 Phục sinh
Ngày 16/4/2017

Chúa Đã Sống Lại Thật, Alleluia!
Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Phục Sinh,
kính chúc Quý Tu Sĩ Nam Nữ,
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh,
Ban Thường Vụ, Các Đoàn Thể,
Ban Ngành & Giáo Khu
cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em
được đầy tràn niềm vui, bình an và ân sủng của
Chúa Kitô Phục Sinh.
Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Lm. Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phó tế Vinhsơn Đàm Hữu Thư
Phó tế Gioan Vũ Thanh Sang, C.Ss.R.

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa Kitô, một khi từ trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa.” Rm 6, 9

Ô

ng Flavius Josephus là một
nhà sử học người Rôma gốc
Do thái. Ông sinh năm 37 tại
Giêrusalem và qua đời năm 101. Ông
là tác giả của một số tác phẩm rất có
giá trị, trong số đó có bộ “Người Do
thái thời Cổ đại” gồm 22 cuốn nói về
lịch sử của người Do thái từ thời ông
Ađam và bà Evà cho đến cuộc nổi dậy
của người Do thái chống lại Đế quốc
Rôma từ năm 64 đến năm 73 mà đã
dẫn đến việc quân đội Rôma phá hủy
thành Giêrusalem vào năm 70. Bộ tác
phẩm “Người Do thái thời Cổ đại” có
một ý nghĩa đặc biệt đối với Kitô giáo
vì trong đó có đề cập một ít về cuộc
đời của Chúa Giêsu và người Kitô hữu
thời xưa. Sử gia Josephus viết:
“Cùng thời với quan Tổng trấn
Philatô, có ông Giêsu, một người rất
mực khôn ngoan, nếu thực ra người ta
có thể gọi ông ấy là một con người. Vì
ông ta thực hiện những điều kỳ diệu, và là thầy dạy sự thật được
người ta hân hoan đón nhận. Như thế, ông ta lôi cuốn nhiều
người Do thái và nhiều người dân ngoại đến với ông. Ông là
Đức Kitô, Đấng được xức dầu. Do lời tố cáo của những người
lãnh đạo trong dân Do thái chúng tôi, quan Philatô đã kết án
ông Giêsu chết trên cây thập tự; tuy nhiên, những ai đã từng yêu
thương ông ta vẫn trung thành với ông. Vào ngày thứ 3, ông đã
sống lại và hiện ra với họ, vì các tiên tri của Thiên Chúa đã tiên
báo những điều này và vô số những điều kỳ diệu khác về ông ta.
Cho đến ngày nay, dòng dõi của những người tự gọi mình là Kitô
hữu, được đặt tên theo danh xưng Kitô của ông ta, vẫn còn đó.”
Rõ ràng, những điều sử gia Josephus viết ra như là một lời
chứng về sự thật liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu, những
điều kỳ diệu Ngài làm cho dân Do thái và cho dân ngoại, và nhất
là sự kiện Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện ra cho nhiều người.
Dĩ nhiên, sử gia Josephus vẫn là một người Do thái không phải
Kitô hữu, nhưng những điều ông viết ra về Chúa Giêsu và những
sự việc liên quan đến Ngài, nhất là việc Ngài chịu đóng đinh và
sau đó phục sinh từ cõi chết, là chứng từ về sự sống mãnh liệt
của Hội thánh thời tiên khởi nhờ niềm tin vào sự Phục sinh của
Chúa Giêsu.
Trong cả bốn Phúc âm, các Thánh sử Mátthêu, Mátcô, Luca và
Gioan cùng tường thuật sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Ngoài ra,
trong việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cả bốn Phúc âm đều
ghi nhận hai điều: Trước hết là ngôi mộ trống, và những người
đầu tiên biết được điều này là những phụ nữ từng đi theo Chúa

Giêsu để giúp Ngài trong công cuộc
rao giảng; và điều thứ hai là Chúa
Giêsu Phục sinh đã hiện ra nhiều lần
với các môn đệ của Ngài ở nhiều nơi
và ở những thời điểm khác nhau.
Trong nền văn hóa Do thái thời
bấy giờ khó có thể chấp nhận những
lời chứng của phụ nữ, thế mà cả
bốn Phúc âm đều ghi lại việc Maria
Mađalêna và những phụ nữ là những
người chứng đầu tiên về sự Phục Sinh
của Chúa Giêsu, thì điều này quả thật
hết sức lạ lùng và chắc chắn không
thể nào gian dối được. Điều này cho
thấy sự Phục sinh của Chúa Giêsu là
một biến cố hết sức quan trọng trong
cuộc sống và niềm tin của người Kitô
hữu. Thánh Phaolô cũng đã mạnh mẽ
khẳng định rằng: “Nếu Đức Kitô đã
không sống lại, thì việc anh em tin
cũng hão huyền! Và hiện anh em vẫn
còn ở trong tội lỗi của anh em! Vậy
ra những kẻ đã chết trong Đức Kitô đều đã tận tuyệt! Nếu
ta đặt mối hy vọng vào Đức Kitô vẻn vẹn cho lúc sinh thời
này thôi, thì quả ta là những kẻ đáng thương nhất trong cả
thiên hạ!” (1 Cor 15:17-19). Như thế, sự Phục sinh của Chúa
Giêsu rõ ràng là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo.
Do đó, là người Kitô hữu, được thông phần vào sự Phục
sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, chúng ta phải là những người
đi loan báo Tin Vui này cho mọi người như Chúa Giêsu Phục
Sinh đã căn dặn các phụ nữ đạo đức hãy loan báo cho các
môn đệ của Người. Nhưng muốn được vậy, muốn trở thành
người công bố Tin Vui Chúa đã sống lại, chúng ta trước hết
phải có niềm vui Phục sinh đích thực trong tâm hồn chúng
ta, tức là niềm vui của sự thánh thiện, của sự phó thác, của
tình yêu hy sinh và tha thứ, bất chấp mọi khó khăn, thử thách
trong cuộc đời. Bao lâu chúng ta vẫn còn bị kiềm tỏa bởi tội
lỗi, đam mê thấp hèn, và những thói hư tật xấu, chúng ta sẽ
không thể nào cảm nghiệm được niềm vui Phục sinh đích
thực, và như thế chúng ta sẽ không thể nào trở thành nhân
chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng niềm tin của chúng con
nơi Sự Sống lại vinh hiển của Chúa hầu niềm vui Phục Sinh
luôn tràn ngập tâm hồn chúng con để rồi từ đó chúng con
mới có thể những chứng nhân đích thực cho tình yêu cứu độ
của Chúa. Amen.
LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (14-23/4)

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật Phục Sinh 16/4.
- Thứ Hai 17/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Thứ Ba 18/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Thứ Tư 19/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Thứ Năm 20/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Thứ Sáu 21/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Thứ Bảy 22/4 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
- Chúa Nhật 23/4 trong Tuần 2 Phục Sinh. Chúa Nhật
Kính Lòng Chúa Thương Xót.
Quyên tiền lần 2 giúp các xứ truyền giáo tại Hoa Kỳ
(Catholic Home Missions Appeal).
CHÚC MỪNG CÁC TÂN TÒNG
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan chúc mừng
các Anh Chị Tân Tòng nhân dịp đón nhận các Bí Tích
Khai Tâm (Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức)
trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ 30 tối thứ Bảy
ngày 15/4/2017.
*** Ba Bí Tích Khai Tâm ***
Nguyễn Thị Kiều Diễm, Nguyễn Bảo Quỳnh Quyên,
Văn Duy Tân, Hồ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Anh Tuấn,
Trần Nguyễn Thủy Dương, Nguyễn Thị Hoàng Nhã,
Ngô Anh Khoa, Lê Khánh Chương, Trần Huỳnh Minh
Tài, Phạm Phan Hiếu Hạnh, Triệu Thị Minh Huệ
** Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức **
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Kể từ thứ Sáu Tuần Thánh 14/4/2017 đến Chúa nhật II
Phục Sinh tức Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
23/4/2017, Giáo xứ có làm việc kính Lòng Chúa Thương
Xót 20 phút trước mỗi Thánh lễ. Xin mọi người tham dự
Thánh Lễ vui lòng đến sớm hơn thường lệ để cầu nguyện
cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Giáo hội hoàn
vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của Thiên Chúa.
CHÚC MỪNG LỚP CÁC EM THIẾU NIÊN
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Giáo xứ hân hoan chúc mừng 10 em thiếu niên (teens)
trong Lớp Giáo Lý Khai Tâm lãnh nhận Bí tích Thánh
Thể do Cha Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải chủ tế trong
thánh lễ 12giờ trưa Chúa nhật Phục Sinh 16/04/2017:
Đôminicô Đỗ Lê Hoàng, Martinô Hồ Gia Bảo, Maria
Hồ Gia Hân, Têrêsa Lê Kristine, Phêrô Nguyễn Ngọc
Minh Mẫn Alex, Maria Phạm Ngọc Nhi Allison, Ana
Phạm Thuy Trâm Ashley, Giuse Sử Vinh Khang Tony,
Phêrô Trần Gia Hòa; Phêrô Võ Quốc Huy
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là trung tâm cuộc sống
các em! Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em.
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA

Nguyễn Thảo Emily, Trịnh Tú Phương, Huỳnh Thái
Sơn & Peter Nguyễn

Văn phòng Giáo xứ sẽ đóng cửa mừng Đại Lễ Phục Sinh
từ thứ Bảy 15/4 đến hết thứ Hai 17/4, và sẽ mở cửa lại thứ
Ba ngày 18/4.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an, niềm vui
và hạnh phúc cho các Anh Chị Tân Tòng trong cuộc hành
trình đức tin Công giáo.

In observance of Easter, the Parish Office will be
closed from Saturday April 15 through Monday April
17, and will re-open on Tuesday April 18.

BỔN PHẬN MÙA PHỤC SINH
Easter Duty Obligation
Theo luật Hội thánh, các tín hữu phải rước lễ cách
xứng đáng (sau khi xưng tội nếu cần thiết) trong
Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh
(16/4) cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống (4/6).
Holy Communion should be received worthily
(after Confession, if necessary) anytime beginning
on Easter Sunday (April 16) through Pentecost
Sunday (June 4).

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

http://www.dmhcg.org
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QUỸ BÁC ÁI MÙA CHAY GIÚP NGƯỜI NGHÈO

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG SÂN ĐẬU XE

Như Giáo xứ đã thông báo từ đầu Mùa Chay, những ai
có công ăn việc làm xin vui lòng để dành 1 Mỹ kim/mỗi
ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay để giúp cho người
nghèo. Vì thế, những ai tham gia vào chương trình này
xin vui lòng đưa lại cho Giáo xứ để tổng kết. Xin bỏ tiền
mặt hoặc check vào trong bì thư dùng cho mục đích này
được để ở quầy bán tượng ảnh ở cuối Nhà thờ. Có thể đem
thẳng lên văn phòng Giáo xứ hoặc bỏ vào trong giỏ xin
tiền. Chân thành cảm ơn.

Nhờ ơn Chúa ban Giáo xứ có một bãi đậu xe rất rộng rãi
với tất cả là 725 chỗ đậu (325 chỗ cũ & 400 chỗ mới). Tuy
nhiên, điều này đòi hỏi sự cộng tác tích cực hơn nữa của
mọi người trong việc gìn giữ nơi đậu xe một cách an toàn
và sạch sẽ bằng cách; vì thế, Giáo xứ yêu cầu mọi người
tuân thủ những qui định sau đây:

GLÝ-VNGỮ &TNTT ĐI HỌC TRỞ LẠI (23/4)
Các em học sinh Chương trình Giáo lý-Việt ngữ và
Thiếu nhi Thánh Thể sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào
Chúa nhật 23/4/2017.
Faith Formation-Vietnamese Language Classes and
Eucharistic Youth Movement in the parish will resume
their activities on Sunday April 23, 2017.
THAM DỰ ĐẠI HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2017
CỦA PHỤ TỈNH DCCT HẢI NGOẠI QUA INTERNET
Kể từ năm 2000 khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết
lập việc cử hành Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót trong toàn thể
Giáo Hội vào Chúa Nhật II Phục Sinh, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu
Thế Hải Ngoại và Cơ Sở Truyền Thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
với sự cộng tác của rất nhiều thiện nguyện viên đã tổ chức Đại
Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót tại miền Nam California
được tham dự bởi nhiều tín hữu khắp Hoa Kỳ và ngay cả các
quốc gia khác. Năm nay, đúng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện
ra tại Fatima, Đại hội Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 17 được
tổ chức tại Auditorium của California State University of Long
Beach vào Chúa nhật ngày 23 tháng 4 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ
chiều (giờ California).
Những ai ở xa có thể tham dự bằng cách lên internet, vào
youtube.com và tìm Đại Hội LCTX 2017 (Long Beach).
QUYÊN TIỀN GIÚP TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ (23/4)

Catholic Home Missions Appeal (April 23, 2017)
Tại Hoa Kỳ, có hơn 40% trong tổng số 196 giáo phận
được xem là “truyền giáo tại chỗ” bởi vì các giáo phận này
không thể trang trải đủ chi phí cần thiết cho các công việc
mục vụ. Việc quyên tiền giúp các xứ truyền giáo nhằm
giúp các giáo phận này
In the United States, more than 40% of the dioceses
are considered “home missions” because they cannot
cover the costs for the necessary pastoral work within
their communities. The Catholic Home Missions Appeal
provides grants for those dioceses to help them sustain
and grow vibrant faith communities.

- KHÔNG ĐẬU XE TRÊN SÂN ĐẬU XE MỚI NGOẠI
TRỪ NHỮNG NGÀY LỄ CUỐI TUẦN & CÁC LỄ ĐẶC
BIỆT.
- KHÔNG LÁI XE NHANH ĐỂ TRÁNH GÂY TAI
NẠN
- KHÔNG BƯỚC TRÊN CỎ HOẶC BẺ CÂY
- KHÔNG ĐUA XE ĐẠP HOẶC SKATING TRONG
SÂN
- KHÔNG ĐẬU XE DỌC THEO VẠCH ĐỎ DÀNH
CHO XE CỨU HỎA (FIRE LANE) kể cả vào ngày
thường. Những ai vi phạm, sau 2 lần cảnh cáo, xe người
đó sẽ bị kéo.
- KHÔNG ĐẬU XE VÀO NHỮNG NƠI DÀNH CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẾU KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
(PERMIT). Giáo xứ chỉ có 12 chỗ đậu xe dành cho người
khuyết tật ở Sân Đậu Xe cũ mà thôi (không có ở Sân Đậu
Xe mới). Những chỗ đậu xe đặc biệt này chỉ dành cho
người hội đủ điều kiện tức là chính người lái xe là người
khuyết tật hoặc chở người khuyết tật. Những ai vi phạm,
sau 2 lần cảnh cáo, xe người đó sẽ bị kéo. Đồng thời, trong
tinh thần liên đới biết quan tâm đến những người khuyết
tật khác đến sau, cho dẫu một người khi có giấy phép đậu
xe dành riêng cho người khuyết tật nhưng nếu đến nhà thờ
sớm và có thể đi bộ được mà không quá khó khăn, xin vui
lòng đậu ở những chỗ đậu bình thường.
- KHÔNG TỰ TIỆN ĐẬU XE QUA ĐÊM TRONG
KHUÔN VIÊN CỦA GIÁO XỨ NẾU KHÔNG CÓ PHÉP
CỦA CHA CHÍNH XỨ. Xe sẽ bị kéo nếu đậu 24 giờ trong
khuôn viên Giáo xứ mà không có phép.
- TUÂN THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA BAN TRẬT TỰ
& NHỮNG TẤM BẢNG CHỈ DẪN. Mặc dầu Giáo xứ có
Sân Đậu Xe mới nhưng chỉ có một con đường vào và ra
là Apollo Road. Vì thế, để việc ra vào được mau chóng và
an toàn, xin mọi người vui lòng kiên nhẫn tuân theo sự chỉ
dẫn của Ban Trật Tự.
- ĐẬU XE ĐÚNG CÁCH ĐỂ TRÁNH ĐỤNG XE
HOẶC LẤN CHỖ ĐẬU XE BÊN CẠNH.
- KHÓA XE CẨN THẬN VÀ KHÔNG ĐỂ ĐỒ QUÝ
GIÁ DỄ THẤY TRONG XE. Mặc dầu Giáo xứ sẽ gắn
surveillance camera, xin mọi người trong Giáo xứ cũng
hãy quan tâm, để ý nếu thấy có những người lạ lảng vảng
hoặc thấy ai có những hành động phá hoại, xin báo ngay
cho Ban Trật Tự hoặc các Cha.
- GIỮ GÌN VỆ SINH CHUNG. Xin đừng xả rác ra sân
và khi thấy rác ở trên sân, xin mọi người tự động nhặt lên
bỏ vào thùng rác.
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 09/04/2017
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ

1670 Phạm Chí Thanh		

$500.00

1701 Lê Huy Phương		

$20.00

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $14,108.00

1778 Trần Đình Phái		

$10.00

Mới Gia Nhập Giáo Xứ:

1791 Nguyễn Hữu Lộc		

$40.00

Nguyễn Triệu			

$200.00

1830 Nguyễn Huy Đắc		

$50.00

Jacqueline Hood		

$100.00

2105 Nguyễn Trung Hải		

$100.00

Tiền Quảng Cáo:			

$125.00

2224 Nguyễn Khải		

$5.00

Tiền Khấn:				

$1,241.00

2265 Đậu Thị Minh Khuyên

$100.00

Parish Facility Use for Retreat:

$980.00

2280 Vũ Ngọc Hoành		

$100.00

2469 Nguyễn Văn Lợi		

$20.00

2471 Dương Chí Nhân		

$50.00

Quỹ Bãi Đậu Xe
0032 Nguyễn Văn Loan		

$100.00

2516 Trương Uy Vân		

$10.00

0036 Phạm Phú Cường		

$20.00

2544 Lê Văn Hiền			

$20.00

0081 Huỳnh Ba			

$40.00

2554 Trần Uyên Phượng		

$10.00

0117 Lê Vũ Hoàng		

$50.00

2596 Cao Sơn Ca			

$2.00

0220 Nguyễn Quốc Hưng		

$3.00

2682 Trần Simon Luc		

$20.00

0229 Nguyễn Đức Mai		

$10.00

2697 Vũ Ngọc Yến		

$5.00

0244 Ẩn Danh			

$20.00

2715 Nguyễn Anh Linh		

$10.00

0302 Nguyễn Văn Trang		

$5.00

2749 Phung Kim Nguyen		

$20.00

0321 Nguyễn Văn Ych		

$100.00

2786 Nguyễn Thị Nuôi		

$1.00

0346 Vũ Thị Hường		

$100.00

2791 Phạm Văn Ngọc		

$50.00

0375 Ngô Thị Hoa			

$1,000.00

Dương Văn Khánh		

$100.00

0471 Vũ A. Chương		

$10.00

Hội Quán			

$4,871.00

0498 Trần Minh			

$10.00

0661 Trần Quý Đôn		

$20.00

0709 Trần Đức Vượng		

$500.00

0719 Trần Văn Hoạch		

$200.00

0036 Nguyễn Thị Hương

$200.00

0841 Huỳnh Võ Hồng Hải

$40.00

0314 Võ Hưng & Yên		

$100.00

0859 Đồng Như Nguyện		

$500.00

0481 Đinh Phước Hồng

$100.00

0968 Nguyễn Văn Hán		

$50.00

0482 Nguyễn Đức Thanh

$200.00

1031 Phạm Đức Lâm		

$500.00

0483 Nguyễn Đức Thanh

$200.00

1055 Thân Hữu Đệ		

$200.00

0608 Phạm Thanh Tùng

$2,100.00

1194 Diệp Văn Hùng		

$20.00

0620 Trương Đức & Minh Châu $2,700.00

1227 Bùi Bá Điệp			

$20.00

0621 Đặng Hoa Flower 		

1387 Mã Thành Nhơn		

$20.00
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GHI DANH CÁC LỚP VIỆT NGỮ, GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ
NIÊN HỌC 2017 - 2018
I. Chương Trình Ghi Danh (Enrollment of students)
+ April 16: Ghi Danh Online
+ April 23: Ghi Danh Onsite - Đợt 1. (9:00am - 4pm)
+ April 30: Ghi Danh Onsite - Đợt 2. (9:00am - 4pm)
Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ Thánh An Phong

ba chương trình Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu Nhi
Thánh Thể, phụ huynh có thể yêu cầu Lớp Giáo Lý
sáng hoặc chiều

If all children is enrolled in all 3 programs, parents may
choose a preference of morning or afternoon GL classes.
* If “Giáo Lý AM” preference is chosen, then:

Lệ phí: Việt ngữ: $60 - Giáo Lý: $80 - Thiếu nhi: $30

9 – 10:15am: Giáo Lý

Nếu ghi danh trễ, sau 30/4 - lệ phí sẽ là:

10:30am – 11:45am: Việt Ngữ

After April 30: Việt ngữ: $80 - Giáo Lý: $100 – Thiếu nhi:
$40

12pm: MASS
1:45pm – 3pm: TNTT

Khi đi ghi danh, xin mang theo đơn ghi danh (màu hồng).
Đơn này được gởi về với học sinh nhỏ nhất trong gia đình
vào Chúa nhât ngày 09 tháng 04. Xin quý phụ huynh đọc
chi tiết ghi danh được kèm theo đơn ghi danh. To register,
please bring the registration form (pink) with you. This
form will be sent home with the youngest student in your
family on Sunday, April 9th.
+ Sun, May 7, 14, 21: Late Registration / Ghi danh trễ
+ May 28, June, July, and Aug 06: No Registration / Văn
phòng KGD sẽ đóng cửa
+ Sun, Aug 13 (9am – Noon): Last Day of Late
Registration / Văn phòng Khối Giáo Dục mở cửa
II. Chương Trình Học / School Schedule
7:30am
9:00am - 10:15am

MASS
Giáo Lý (all grades)

10:30am - 11:45am Việt Ngữ
Noon

TNTT MASS

1:45pm - 2:45pm

TNTT + Việt Ngữ

3:00pm - 4:15pm

Giáo Lý (all grades)

III. Xin lưu ý về “Giáo Lý Preference AM or PM”/ Please
note
1. Nếu mọi con em trong gia đình ghi danh trong cả

* If “Giáo Lý PM” preference is chosen, then:
10:30am – 11:45am: Việt Ngữ
12pm: MASS
1:45pm – 3pm: TNTT
3:15pm – 4:30pm: Giáo Lý
2. Yêu cầu Lớp Giáo Lý sáng hoặc chiều của Phụ huynh
không nhất thiết bảo đảm con em sẽ được học theo giờ
được chọn. Thứ tự ưu tiên: (a) Thời điểm ghi danh; (b) mọi
con em đều ghi danh trong cả 3 chương trình; (c) tùy thuộc
vào số học sinh của mỗi lớp (tối đa là 30 em mỗi lớp)
The preference of “Giao Ly AM” or “Giao Ly PM” does
not guarantee that you will be given that time slot. Priority
is given in this order:
a) Time of registration AND all children in the family
enrolled in all 3 programs AND capacity of class room size.
b) Time of registration AND capacity of class room size.
- Maximum capacity of each GL class is 30.
c) Nếu chỉ ghi danh cho một chương trình Giáo Lý, học
sinh sẽ được xếp vào giờ học: 3g15 chiều – 4g30 chiều. (If
a student is enrolled only in Giáo Lý, s/he will be placed in
the 3:15pm – 4:30pm time slot.)

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN BAN VIỆT NGỮ
Để chuẩn bị cho niên học 2017-2018, Ban Việt ngữ cần thêm giáo viên phụ giúp sáng (10am-12pm) và chiều (1:30pm - 3pm)
* Điều kiện giúp:
- Biết hai ngôn ngữ (Vietnamese & English)
- Sẽ qua training.
- Giúp vào những ngày Chúa nhật trong năm.
- Sẽ qua background check.
Để bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt cho con em chúng ta, kính mời quý phụ huynh và quý bạn trẻ, cùng thiện nguyên giúp đỡ ban
Việt ngữ.
Xin liên lạc tới văn phòng KGD (phòng 131) tại Trung Tâm Thánh An Phong vào những ngày Chúa nhật hoặc “Text” qua số điện thoại
của Thầy Thanh Lê (469-867-6025).
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RAO HÔN PHỐI
Lần 3
* Anh Nguyễn Hữu Trương, con ông Nguyễn Quang
Trung và bà Trần Thị Tuyết, sẽ kết hôn với chị Ngô Thị
Vân Anh, không Công Giáo, con ông Ngô Sỹ Huy và bà
Trần Thị Hường.
Anh Trương và cha mẹ hiện cư ngụ tại Giáo xứ Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas. Chị Vân Anh và cha mẹ
hiện đang cư ngụ tại Nha Trang, Khánh Hòa.

THỐNG KÊ MỚI NHẤT VỀ TÌNH HÌNH
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOÀN VŨ
Theo Bảng Thống Kê Niên Giám của Tòa Thánh
được đưa ra vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, dân số Công
giáo tăng 1% từ 1 tỉ 272 triệu người trong năm 2014
lên 1 tỉ 285 triệu trong năm 2015, chiếm 17% dân số
thế giới.
Mười nước có nhiều người Công giáo nhất và chiếm
tổng cộng đến 55% dân số Công giáo trên khắp thế
giới là: Brasil (172.2 triệu), Mexicô (110.9 triệu),
Phi Luật Tân (83.6 triệu), Hoa Kỳ (72.3 triệu), Ý (58
triệu), Pháp (48.3 triệu), Colombia (45.3 triệu), Tây
Ban Nha (43.3 triệu), Cộng hòa Dân chủ Congo (43.2
triệu) và Argentina (40.8 triệu).
Cũng theo Bảng Thống kê, 49% dân số Công giáo
từ Mỹ châu, 22.2% từ Âu châu (có giảm so với tỉ lệ
23.8% trong năm 2015), 17.3% từ Phi châu (tăng so
với tỉ lệ 15.5% trong năm 2015), 11% từ Á châu, và
0.8% từ Đại dương châu.
Xét về từng lục địa thì ở Mỹ châu, có đến 63.7%
số dân là người Công giáo, trong khi đó ở Âu châu là
39.9%, Phi châu là 19.4%, Đại dương châu là 26.4%,
và Á châu là 3.2%.

MỪNG VUI LÊN
Mừng vui lên, vui mừng lên nhân thế!
Hát lên nào hát chúc tụng Vua ta
Lời cẩm tú cung trầm bổng loan xa:
Chúa sống lại đã đánh tan thần chết
Sau đớn đau và bao nhiêu mỏi mệt
Mồ đã mở và phiến đá bật tung
Là khai thông một trời mới uy hùng
Cho nhân loại và mọi người muôn nước.
Được hưởng nhờ nguồn hồng ân hạnh phúc
Máu Chiên Con tẩy sạch mọi oan khiên
Đường Can-vê chung vững dạ một niềm
Mừng Ngôi Lời đã hoàn công toàn thắng
Với ba ngày dưới huyệt sâu thầm lặng
Đá Góc Tường thành sức bật yêu thương
Nhờ hồng ân khởi triều sóng phi thường
Chúa sống lại khai sinh nguồn sống mới.
Xuân, ý Xuân muôn người đang mong đợi
Đã sáng lên như huyệt mở hôm nay
Cho chúng con chung tiếp bước theo Thầy
Để hưởng trọn niềm an vui trong Chúa.

Thái Huy (4-10-2017)

Để phục vụ tín hữu, Giáo hội Công giáo có 5304
giám mục, 415.656 linh muc, 670.320 nữ tu, và
45.255 phó tế vĩnh viễn.
Ngoài ra, con số đại chủng sinh trên toàn thế giới
trong năm 2015 là 116.843 thầy gồm 34.741 từ Châu
Á; 33.512 từ Châu Mỹ; 29.000 từ Châu Phi, 1000 từ
Châu Đại Dương.
Đáng quan tâm nhất là sự sụt giảm mạnh số nữ tu
trong từ con số 721.935 người vào năm 2010 xuống
còn 670.320 người vào năm 2015.
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“John saw the empty tomb and believed”

N

Scripture: John 20:1-9

ow on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and
saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran, and went to Simon Peter and the
other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb,
and we do not know where they have laid him.” Peter then came out with the other disciple, and they
went toward the tomb. They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first; and
stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came,
following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths lying, and the napkin, which had been on
his head, not lying with the linen cloths but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who
reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; for as yet they did not know the scripture,
that he must rise from the dead.
MEDITATION: What was it like for the disciple
who had stood at the cross of Jesus and then laid him
in a tomb on Good Friday, to come back three days
later and discover that the sealed tomb was now
empty? John, along with Peter, was the first apostle to
reach the tomb of Jesus on Easter Sunday morning.
Like Mary Magdalene and the other disciples, John
was not ready to see an empty tomb and to hear the
angel’s message, Why do you seek the living among
the dead (Luke 24:5)? What did John see in the tomb
that led him to believe in the resurrection of Jesus? It
was certainly not a dead body. The dead body of Jesus
would have disproven the resurrection and made his
death a tragic conclusion to a glorious career as a
great teacher and miracle worker. When John saw the
empty tomb he must have recalled Jesus’ prophecy
that he would rise again after three days. Through the
gift of faith John realized that no tomb on earth could
contain the Lord and giver of life. John saw and
believed (John 20:8).
John had to first deal with the empty tomb before
he could meet the risen Lord later that evening along
with the other apostles who had locked themselves in
the upper room out of fear of the Jewish authorities
(John 20:19-23). John testified as an eye-witness to
the life, death, and resurrection of Jesus Christ: What
we have seen, heard, and touched we proclaim as the

eternal word of life which existed from the beginning
(1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed
from all eternity. This “word of life” is Jesus the word
incarnate, but also Jesus as the word announced by
the prophets and Jesus the word now preached
throughout the Christian church for all ages to come.
One thing is certain, if Jesus had not risen from the
dead and appeared to his disciples, we would never
have heard of him. Nothing else could have changed
sad and despairing men and women into people
radiant with joy and courage. The reality of the
resurrection is the central fact of the Christian faith.
Through the gift of the Holy Spirit, the Lord gives us
“eyes of faith” to know him and the power of his
resurrection. The greatest joy we can have is to
encounter the living Christ and to know him personally
as our Lord and Savior. Do you accept the good news
of Jesus’ death and resurrection with skeptical doubt
and disbelief or with trusting faith and joyful
wonderment?
“Lord Jesus Christ, you have triumphed over the
grave and you have won for us new life and resurrection
power. Give me the eyes of faith to see you in your
glory. Help me to draw near to you and to grow in the
knowledge of your great love for us and your great
victory over sin and death.”
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