
      

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: 6:30 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

CHươNG TRìNH MụC Vụ

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

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
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...214-926-9514

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 Nguyễn 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

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

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

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

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. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật 20 thườNg NiêN NĂM a Ngày 20/8/2017



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

Câu ghi lòng trong tuần: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” Mt 15, 28

Giêsu đã chữa lành bệnh quỷ ám của 
con gái bà.

Đây là một trong những dịp hiếm 
có được ghi lại trong Phúc Âm về việc 
Chúa Giêsu đối thoại với một người 
phụ nữ không chỉ là dân ngoại mà 
thuộc một dân tộc có tiếng về sự thù 
địch “không đội trời chung” với người 
Do thái. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không 
xem đó là trở ngại, nhưng là một cơ hội 
để thử đức tin và cuối cùng đã ban cho 
điều bà yêu cầu bởi vì lòng tin của bà 
còn mạnh mẽ hơn lòng tin của người 
dân Do thái. Thật đau đớn cho Chúa 
Giêsu biết bao khi Ngài không được 
chấp nhận bởi đồng bào Do thái là 
những người mà Ngài hết lòng tận tụy 
trong sứ vụ rao giảng của Ngài. 

Sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và 
người phụ nữ xứ Ca-na-an cũng cho 
thấy Thiên Chúa không thiên vị ai 
hoặc dân tộc nào và không ai bị loại 
trừ khỏi lòng thương xót của Ngài. Sứ 

điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu không chỉ dành cho dân Do 
thái nhưng cho cả nhân loại. Sứ mạng của Chúa Giêsu là 
phá vỡ những hàng rào cản và các bức tường ngăn cách và 
thành kiến giữa dân Do thái và dân ngoại. 

Bài Phúc âm hôm nay trước hết đem lại cho chúng 
ta niềm vui mừng bởi vì chính chúng ta là những người 
dân ngoại được Thiên Chúa kêu gọi vui hưởng hồng ân 
cứu độ của Ngài qua bí tích Thánh Tẩy. Đồng thời bài 
Phúc âm hôm nay cũng đòi buộc chúng ta giáp mặt với 
những khuynh hướng gây chia rẽ, xung đột, thành kiến nơi 
tâm hồn chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có khuynh 
hướng chống lại người khác chỉ bởi vì họ có cái nhìn về 
văn hoá, ngôn ngữ, chủng tộc và tôn giáo khác với chúng 
ta. Như có câu nói: “Nếu Thiên Chúa không xót thương thì 
thiên đàng cũng trống không”, vì thế để được hưởng phúc 
thiên đàng, điều cần thiết là chúng ta phải có niềm tin 
vào Thiên Chúa và cậy dựa vào lòng xót thương của Ngài. 
Cũng thế, chúng ta cũng học nơi Chúa Giêsu biết đem tình 
yêu thương để phá vỡ những bức tường ngăn cách của sự 
chia rẽ cũng như để chữa lành những vết thương của lòng 
hận thù.

Có câu chuyện về một người đàn 
ông sống rất bê bối, Ông ta 
thường say sưa, cờ bạc và bê tha, 

Khi ông ta chết cha sở ra lệnh cho người 
nhà phải chôn cất ông ở ngoài hàng rào 
của nghĩa trang giáo xứ. Sau nhiều năm, 
cha sở đã đổi đi nơi khác, người con gái 
của người chết trở về nhà thờ cũ để thăm 
mộ và xin lễ cầu nguyện cho ông. Cô đi 
kiếm mộ cha mình ở bên ngoài hàng rào 
nghĩa trang nhưng chẳng thấy. Cô đành 
phải đi tìm người trông coi nghĩa địa 
ngày xưa để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. 
Người trông coi nghĩa địa đã dẫn cô ra 
đúng mộ của thân phụ, nhưng đã nằm ở 
bên trong hàng rào nghĩa trang. Cô ngạc 
nhiên hỏi: “Tại sao ông dời mộ của thân 
phụ tôi?” Người trông coi nghĩa địa mỉm 
cười trả lời: “Chúng tôi đã không dời 
mộ của thân phụ cô, nhưng vì bên trong 
nghĩa trang không còn đủ chỗ chôn cất 
nữa, nên phải mở rộng nghĩa trang ra. 
Chúng tôi chỉ dời hàng rào ra mà thôi!”

Câu chuyện trên đây gợi lại về thời kỳ trước Công đồng Vatican 
II, những người tín hữu có đời sống công khai bê bối nhưng không 
chịu ăn năn trở lại, khi chết thường bị cha sở cấm không cho chôn 
cất trong nghĩa trang của nhà thờ. Tuy nhiên, kết thúc của câu 
chuyện trên đây cũng ngụ ý nhắc nhở chúng ta về việc Chúa Giêsu 
đã vượt qua hàng rào ngăn cách giữa người Do thái và người dân 
ngoại để bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi 
người, như được diễn tả trong bài Phúc âm hôm nay.

Trọng tâm của của bài Tin Mừng của Chúa nhật 20 Thường niên 
năm A hôm nay (Mt 15:21-28) là cuộc đối thoại sống động giữa 
Chúa Giêsu và người phụ nữ người Ca-na-an về đức tin. Vì lòng 
thương con gái bị quỷ ám làm khốn khổ, người phụ nữ dân ngoại 
này đã không ngại vượt qua những cản trở để xin Chúa Giêsu giúp 
chữa lành bệnh cho con mình. 

Không thể chịu được tiếng kêu van của người phụ nữ, các môn 
đệ cảm thấy lúng túng và muốn Chúa Giêsu bảo bà ấy đi về đi. Câu 
chuyện lúc đầu cho thấy hình như Chúa Giêsu miễn cưỡng, không 
muốn liên quan gì đến bà nhưng rồi bà kiên trì, không chấp nhận 
việc Chúa từ chối đoái hoài. Trong sự khiêm tốn, người phụ nữ dân 
ngoại nhìn nhận mình không có quyền gì đòi hỏi nơi Chúa Giêsu cả 
vì bà không phải là người Do thái. Tuy nhiên lời cầu xin đầy niềm 
tin của bà cuối cùng đã đạt được kết quả mong muốn, đó là Chúa 
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