
      

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 27 thườNg NiêN NĂM a Ngày 8/10/2017



sự khinh rẻ và bạo 
lực. Người con trai 
trong bài dụ ngôn 
chính là Chúa Giêsu 
sẽ bị kéo ra khỏi 
thành Giêrusalem và 
bị giết đi. Hình phạt 
đưa vườn nho cho 
các tá điền khác thuê 
mướn rõ ràng muốn 
nói đến vương quốc 
của Thiên Chúa sẽ 
được ban cho dân 
ngoại với mong đợi 
sẽ đem lại hoa trái.

Khi đọc dụ ngôn vườn nho, chúng ta không cần 
phải tưởng tượng nhiều mới nhận ra được chính 
chúng ta đây cũng là những tá điền, mỗi người được 
giao một mảnh đất trong vườn nho của Thiên Chúa 
để chăm sóc hầu khi mùa thu hoạch đến, chúng ta 
sẽ đem lại hoa trái chính là đời sống công chính, sự 
quan tâm và chia sẻ tình bác ái của chúng ta với tha 
nhân. 

Bài dụ ngôn này cũng thách đố chúng ta hãy ra 
sức hoạt động cho Thiên Chúa với tất cả khả năng, 
thời gian và sức lực Ngài ban cho. Mỗi cuối ngày, 
trước khi đi ngủ, chúng ta để ra ít giây phút hồi tâm 
để xem thử chúng ta sản sinh hoa trái tình yêu của 
Thiên Chúa như thế nào trong một ngày sống của 
chúng ta. Chắc hẳn Thiên Chúa rất thất vọng khi 
chúng ta lười biếng không ra sức chăm sóc tâm hồn 
và đời sống đức tin của chúng ta, cũng như đem lại 
hoa trái thương yêu đến tha nhân. 

Như trong bài dụ ngôn, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn 
chờ đợi sự đáp ứng tích cực của chúng ta. Nhưng rồi 
sẽ có ngày chúng ta sẽ phải trả lời với Thiên Chúa 
về phần thu hoạch của chúng ta. Nếu vào cuối đời, 
chúng ta chẳng có gì đưa lại cho Chúa ngoại trừ 
những trái nho chua của lối sống ích kỷ, biếng nhác, 
và vô ơn đối với Ngài, thì chúng ta đừng mong được 
thừa hưởng Nước Trời. 

Câu ghi lòng trong tuần: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng 
trước mắt chúng ta!.” Mt 21, 42

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

Vào đầu thế kỷ thứ 
5 khi Kitô giáo đã 
được Đế quốc La 

mã chính thức công nhận 
là quốc giáo thì tại Rôma, 
dân chúng vẫn còn vui thích 
một thú tiêu khiển dã man, 
đó là xem các dũng sĩ giác 
đấu đánh nhau đến chết 
trong các đấu trường. Và 
rồi Thánh Telemachus, một 
vị ẩn tu từ Ai Cập, được 
Thiên Chúa hướng dẫn đến 
Rôma để thực hiện một sứ 
mạng đặc biệt. Thánh nhân 
đã vào Đấu trường Colosseum để ngăn cản các dũng sĩ giác 
đấu đừng chém giết nhau nữa. Nhân danh Chúa Kitô, ngài đã 
thúc giục họđừng có tham gia vào trò “thể thao giết người” 
này. Một trong bọn họ liền đâm cho ngài một nhát khiến ngài 
chết tại chỗ. Khi thấy vậy, đám đông dân chúng khoảng 80 
ngàn người trước đó kêu la, nhiếc móc Thánh Telemachus 
vì đã làm gián đoạn cuộc đấu, liền xấu hổ thinh lặng. Xúc 
động trước tấm gương tử đạo của Thánh Telemachus, Hoàng 
đế Honorius của Đế quốc Rôma đã ra sắc chỉ cấm các cuộc 
giác đấu kể từ đó.

Việc những người Kitô hữu thành Rôma vào thế kỷ thứ 5 
lấy làm thích thú trước trò giết người dã man trong các đấu 
trường và không chịu lắng nghe Thánh Telemachus can ngăn 
là một trong những minh hoạ rõ nét cho Bài Phúc Âm của 
Chúa nhật 27 Thường niên năm A hôm nay (Mt 21:33-43). 
Chúa Giêsu đã dùng bài dụ ngôn về một ông chủ có vườn nho 
cho các tá điền thuê và trao cho họ trách nhiệm chăm sóc 
điền sản của ông cũng như trả huê lợi cho ông. Khi đến mùa 
hái nho, ông chủ đã sai những đầy tớ đến thu hoa lợi từ các tá 
điền nhưng lại bị đối xử dã man (đánh đòn, giết chết, ném đá). 
Trong tình hình nghiêm trọng như thế, người chủ nghĩ rằng 
bằng cách sai con trai mình đến, các tá điền sẽ tỏ ra tôn trọng 
hơn. Nhưng niềm hy vọng của người chủ đặt sai chỗ khi các 
tá điền tống anh ta ra khỏi vườn nho và giết đi. 

Rõ ràng khi nói bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn đề cập 
với các thượng tế và kỳ lão về lịch sử ơn cứu độ. Những người 
đầy tớ của chủ nhà đại diện cho một loạt các ngôn sứ mà 
Thiên Chúa đã sai đến cho dân Israel nhưng rồi bị đối xử bằng 
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- Chúa Nhật 8/10. Chúa nhật 27 Thường niên năm A. 
- Thứ Hai 9/10. Lễ Thánh Điônixiô, Giám mục & Các 
Bạn Tử Đạo; Thánh Gioan Lêônarđi, Linh mục.
- Thứ Ba 10/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Tư 11/10. Lễ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.
- Thứ Năm 12/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Sáu 13/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Bảy 14/10. Lễ Thánh Calixtô I, Giáo hoàng Tử 
đạo. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 15/10. Chúa nhật 28 Thường niên năm A. 

PHÂN ƯU
      Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước 
sự ra đi của

Ông Giêrônimô Hoàng Văn Điệu
Sinh ngày 30/05/1921

Tạ thế ngày 29/09/2017
    Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng 
đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn 
Giêrônimô về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và 
cậy trông cho tang quyến.

SINH HOẠT PHỤNG VỤ
THỨ SÁU 13/10 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)

1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.
2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 
7 giờ tối tại Nhà Nguyện Nhỏ.
3. Đặc biệt từ 3pm - 3:15pm: Đọc chung kinh Lòng 
Chúa Thương Xót

Kính mời cộng đoàn đến tham dự

LẦN CHUỖI MÂN CÔI THÁNG 10
    Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc 
Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, 
chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, 
chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa 
Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài 
xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
     Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và 
hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh 
này.
     Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong 
các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong 
cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi 
nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được 
hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh 
khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Thủ bản Ân 
xá, ấn bản 1999, concessio 17)CHÚC MỪNG TÂN HÔN

    Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào ngày 
thứ Bảy 7/9/2017 của đôi tân hôn:

Martin J. Kamp & Marie A Phạm
    Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh 
chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

THÁNH 10: THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
OCTOBER: RESPECT LIFE MONTH

        Hằng năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặt 
Chúa nhật đầu tiên của Tháng 10 là Chúa Nhật Tôn 
Trọng Sự Sống và cả tháng là Tháng Tôn Trọng Sự 
Sống. Đây là một cơ hội để cổ võ việc bảo vệ phẩm 
giá và sự sống con người trong mọi giai đoạn, từ lúc 
tượng thai trong lòng mẹ đến lúc chết tự nhiên.
    Every year, the USCCB (U.S. Conference of 
Catholic Bishops) designates the first Sunday in 
October as Respect Life Sunday, and October itself as 
Respect Life Month. It is an opportunity to promote 
and protect the dignity of all human life in all stages 
from conception until natural death.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG

     * Thứ Bảy 7/10/2017 lúc 7:30pm tại Tư gia 
Đoàn viên Nguyễn Đức Thanh (729 Mel Rose Dr, 
Richardson TX 75080; điện thoại 214-597-2098)
      * Thứ Bảy 14/10/2017 lúc 7:30pm tại Tư gia 
Đoàn viên Trần minh Quang (4001 Brokenbowl Ln,
Garland TX 75044; điện thoại 469-230-0647)
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CHIA SẺ CUỘC HÀNH TRÌNH – TUẦN LỄ 
CẦU NGUYỆN & HÀNH ĐỘNG (7-13/9)

SHARE THE JOURNEY – WEEK OF PRAYER 
AND ACTION (OCT 7-13)

    Vào ngày 27/9/2017, ĐTC Phanxicô đã phát 
động chiến dịch toàn cầu yểm trợ người di dân và 
tị nạn khắp thế giới. Qua chiến dịch này, Giáo hội 
hy vọng đánh tan sự sợ hãi đang lan rộng của nhiều 
người về những người mới đến và nâng ý thức về lý 
do tại sao có quá nhiều người bị buộc phải rời quê 
nhà của họ trong lúc này. Giáo hội tạo nên sự hứng 
khởi nơi các cộng đoàn trong việc thiết lập các mối 
tương quan với những người tị nạn và di dân, và 
yêu thương tha nhân ở đất nước Hoa Kỳ và khắp 
nơi trên thế giới bằng nhiều phương cách. Quý vị có 
thể giúp giáo phận, giáo xứ, trưởng học hoặc đoàn 
thể tham gia trong chiến dịch “Chia Sẻ Cuộc Hành 
Trình” cùng với ĐTC Phanxicô, Hội Đồng Giám 
Mục Hoa Kỳ, Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo Hoa 
Kỳ, Cơ Quan Bác Ái Công Giáo, và Cơ quan bác 
ái toàn cầu của Giáo hội là Caritas. Cùng với việc 
cử hành hằng năm Tháng Tôn Trọng Sự Sống trong 
Tháng 10, các giám mục Hoa Kỳ mời Quý vị tham 
gia trong Tuần Lễ Phát Động Cầu Nguyện & Hành 
Động cho Chiến dịch “Chia Sẻ Cuộc Hành Trình” 
từ ngày 7-13/10/2017. Muốn tìm hiểu thêm về chiến 
dịch này, xin vào https://www.sharejourney.org 
   September 27, 2017 marks Pope Francis’ launch 
of a global campaign to support migrants and 
refugees around the world. Through this campaign, 
our Church hopes to dispel widespread fear of 
newcomers and to raise awareness of why so 
many people are compelled to leave their homes 
at this time in history. The Church wants to inspire 
communities to build relationships with refugees 
and immigrants, and to love their neighbors 
in the U.S. and around the world in a variety of 
ways. You can help your diocese, parish, school 
or organization participate in the “Share the 
Journey” campaign along with Pope Francis, the 
U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), 
Catholic Relief Services (CRS), Catholic Charities 
USA (CCUSA), and the Church’s global charitable 
network, Caritas Internationalis. In collaboration 
with the annual celebration of Respect Life Month 
in October, the U.S. Catholic bishops invite your 
participation in a kickoff week of prayer and action 
for “Share the Journey,” October 7–13. For more 
information, please go to https://www.sharejourney.
org 

CHƯƠNG TRÌNH BẦU TÂN HỘI ĐỒNG 
MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2018-2020

    Hội Đồng Mục Vụ hiện nay với nhiệm kỳ 3 năm 
từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2017 sắp mãn nhiệm, 
xin Quý Đoàn Thể và Ông Bà cùng Anh Chị Em cầu 
nguyện và sốt sắng tham gia việc bầu ra một cơ quan 
tư vấn cho Cha Chính Xứ vào nhiệm kỳ tới 2018-
2020.
     Chương trình bầu cử như sau:
     1. Chúa nhật 8/10: Cha Chính xứ gửi thư cho các 
Hội đoàn, Ban ngành và Giáo khu để xem xét chọn 
người. Mỗi hội đoàn và ban ngành đề cử 2 người; các 
giáo khu đề cử 1 người. 
    2. Chúa nhật 29/10: Các hội đoàn và giáo khu đưa 
cho Ban Bẩu cử danh sách các ứng viên.
    3. Chúa nhật 5/11: Cả Cộng đoàn bầu ra 15 ứng 
viên.
    4. Chúa nhật 12/11: Tất cả các ứng viên có tĩnh 
tâm lúc 2 pm tại Nhà nguyện và bầu 9 người vào Hội 
đồng Mục vụ. Sau đó 9 người sẽ họp riêng để bầu ra 
Chủ tịch Hội đồng Mục Vụ.

HỌP PHỤ HUYNH CÁC LỚP GIÁO LÝ
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (15/10)

     * Xin Quý Phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần 
Đầu 2018 đến họp vào Chúa Nhật, ngày 15 tháng 
10, từ 1 giờ 45 – 3 giờ chiều ở Hội trường Trung tâm 
Thánh Anphong. Lớp RLLĐ là Lớp GL_3A, GL_3B, 
GL_3C, GL_3J, và GL_3K.

GIÁO XỨ MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ 
(16/10)

    Giáo xứ sẽ mừng Lễ kính Thánh Giêrađô Majella, 
Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Bổn mạng của các Bà 
Mẹ Đương Thai, vào thứ Hai ngày 16/10/2017. Sau 
Thánh lễ, sẽ có phát bánh Thánh Giêrađô. 
    Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự 
đông đủ để xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Thánh 
Giêrađô ban cho các người mẹ được sinh nở bình 
yên, cũng như cầu cho việc chấm dứt nạn phá thai, 
đặc biệt khi Giáo hội Hoa Kỳ cử hành Tháng 10 là 
Tháng Tôn Trọng Sự Sống.
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH HẰNG NĂM CỦA GIÁO XỨ 
(Từ 1/7/2016 đến 30/6/2017)

     Kính thưa Quý Ông Bà & Anh Chị Em:

     Cha Chính xứ và Hội Đồng Tài Chánh chân thành cám ơn sự đóng góp tích cực của quý Ông Bà và Anh Chị 
Em trong tài khóa 2016-2017 vừa qua, và nay xin gửi đến mọi người bản Báo cáo Tài chánh của công ty Kiểm 
toán Goldin Peiser & Peiser, LLP, và Giáo Phận Dallas.
 
1. Tổng số thu vào là $2,052,975 trong đó: 
   - Tiền rổ:                  $756,197
   - Tiền vào quỹ Bãi Đậu Xe:         $722,511
   - Quỹ từ Giáo Phận Dallas - Our Faith…Our Future:   $200,112
   - Các tiền thâu nhập khác:       $374,155

2. Tổng số chi ra là $909,942 trong đó: 
  - Lương và Bảo hiểm:        $249,123 
  - Đóng góp cho Giáo Phận (Contributions & Assessments):   $147,822
  - Lệ phí cho các việc chuyên môn:       $34,065 
  - Bảo hiểm cơ sở:                      $12,506 
  - Chi phí bảo trì, sửa chữa và vật dụng:      $319,523
  - Chi phí điện, nước, gas, internet, phone, alarm system:    $121,054
  - Phí trả nhà băng:                     $25,849

3. Tổng số thu và chi vào quỹ từ thiện của Địa Phận:               $91,809
 
4. Tiền trả cho bãi đậu xe (Parking Construction, Testing, survey,
                                       city permit, Architecture, Documentation)    $1,835,612

5. Tiền Giáo xứ còn nợ Ngân hàng (Land and Parking Lot Loans)     $648,085

6. Tổng số tiền còn lại cho tất cả các công việc Bác ái của Giáo xứ    $40,402

7. Quỹ Giáo xứ còn trong Ngân hàng:                            $652,209

        Nếu Ông Bà và Anh Chị Em có điều gì thắc mắc về báo cáo Tài chánh này, xin quý vị liên lạc với ông Phạm 
Hữu Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tài chánh. 
       Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho mọi người trong Giáo xứ luôn 
được bình an và nhiều ơn lành hồn xác để cùng chung sức xây dựng Giáo xứ ngày thêm vững mạnh trong Đức 
tin và nhiệt thành trong Đức ái.
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THƯ MỜI ÂN NHÂN NHÀ DÒNG DỰ LỄ 
THÁNH GIÊRAĐÔ (14/10)

    Kính gởi Quí Vị Chi Hội Trưởng, quí Hội Viên và 
Thân Hữu.
    Kính thưa quí vị, 
    Đại hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế vùng 
Dallas-Forth Worth được tổ chức nhân dịp mừng lễ 
Thánh bổn mạng Giêrađô tại tu viện Thánh Gioan 
Neumann như sau:
    - Thời gian: Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017, 
khai mạc lúc 10 giờ sáng
    - Địa điểm: Tu Viện Thánh Neumann, 3912 South 
Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236
     - Điện thoại liên lạc: (972) 296-6735
     Kính mời quí vị đến tham dự nhằm tăng tình thân 
hữu, thông tri các sinh hoạt và cầu nguyện cho quí 
vị hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Đối với 
quý vị cao niên không có phương tiện di chuyển, Nhà 
dòng sẽ có xe van ra đón lúc 9 giờ sáng.
     Lòng yêu mến và lời cầu nguyện của quí vị là niềm 
khích lệ lớn lao cho ơn gọi tu trì. Nguyện xin Chúa 
qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn 
lành cho quí vị và gia quyến.
    Linh mục Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R.
    Bề trên Tu Viện Gioan Neumann

MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI 2017
     Trong Thánh lễ 6 giờ chiều 31/12/2017 kính 
Thánh Gia Thất, Giáo xứ sẽ tổ chức Nghi thức Kỷ 
niệm Hôn phối cho các đôi vợ chồng mừng kỷ niệm 
thành hôn trong năm 2017 là 10 năm, 25 năm, 40 
năm, 50 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm. Các đôi 
vợ chồng nào muốn được trao Phép Lành Tòa Thánh 
kỷ niệm thành hôn trong dịp này, xin vui lòng đến 
Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc để điền 
vào Mẩu Ghi Danh (danh tính vợ chồng, ngày cưới, 
nơi cưới). Lệ phí Phép Lành Tòa Thánh và Khung 
hình cho một đôi vợ chồng là 60 Mỹ kim. Hạn chót 
ghi danh là ngày 31/10/2017.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 08/10/2017   Lúc 7:00PM 

Giáo Khu 1: Ô/B  Trần Văn Tích   972-414-9367
  3617 Innsbrook Dr, Garland TX 75044  
Giáo Khu 2: A/C Lê Đình Hùng   972-496-2789
  2930 High Plateau Dr., Garland, TX  75082  
Giáo Khu 3: A/C Thành & Mỹ Tiên   496-422-9197
    1906 Goliad Dr.,  Garland, TX 75042  
Giáo Khu 4: Chị Đoàn Ngọc Khuyên  469-235-0228
   2714 Forest Park Dr, Garland, TX  75040  
Giáo Khu 7: AC Nguyễn Hưng Tiên    972-559-0081
   8114 Fairlawn St., Allen, TX  75002  
Giáo Khu 8: A/C Minh Nguyệt               972-768-0787
   7010 Handen Dr., Rowlett, TX 75089  
Giáo Khu 10: Ông Trần Văn Hồ             214-597-7466
   2314 Valley Creek Dr., Garland, TX  75040  
Giáo Khu 11: A/C Hoàng Vân & Chi  972-429-8526
   501 Leeward Dr, Murphy, TX  75094  

ĐI BỘ CHO SỰ SỐNG - HIKE FOR LIFE
   Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham 
dự buổi “Đi Bộ Cho Sự Sống” (Hike For Life) tại 
Bachman Lake. 
    * Thời gian: Thứ Bảy ngày 14/10/2017, từ 8 giờ 
30 sáng đến 12 giờ trưa
   * Địa điểm: Bachman Lake (3500 W. Northwest 
Hwy, Dallas, TX  75220)
Muốn ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vào www.
HikeForLifeTexas.com

“COMMUNITY SALE” GIÚP NGƯỜI NGHÈO 
(19-21/10/2017)

     * Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức Community 
Sale để giúp người nghèo vào ba ngày Thứ Năm, Thứ 
Sáu và Thứ Bảy (19, 20 & 21/10/2017), từ 7 giờ sáng đến 
7 giờ tối.

    * Ban Tổ chức xin đón nhận tất cả những quà biếu còn 
dùng được từ 60% trở lên (Xin vui lòng đừng đưa đến Giáo 
xứ những đồ hư hỏng khiến Giáo xứ phải tốn công sức và 
tiền bạc đi đổ).

    * Giáo xứ nhận quà từ ngày 30/09 đến ngày 15/10 tại 
Nhà Giêrađô từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều (từ thứ Hai 
đến thứ Sáu) và từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều (thứ Bảy & 
Chúa nhật).

    * Ban Tổ chức cần nhiều thiện nguyện viên giúp đỡ 
trong những ngày này. Xin liên lạc (972) 489-1171.
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Gospel Reading:  Matthew 21:33-43
“Hear another parable. There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press 
in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he sent 
his servants to the tenants, to get his fruit; and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. 
Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. Afterward he sent his son to them, saying, 
`They will respect my son.’ But when the tenants saw the son, they said to themselves, `This is the heir; come, let us kill him 
and have his inheritance.’ And they took him and cast him out of the vineyard, and killed him. When therefore the owner of 
the vineyard comes, what will he do to those tenants?” They said to him, “He will put those wretches to a miserable death, 
and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in  their seasons.”Jesus said to them, “Have you never 
read in the scriptures: `The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the Lord’s 
doing, and it is marvelous in our eyes’? Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to 
a nation producing the fruits of it.”
Scripture Reading:  Isaiah 5:1-7
Let me sing for my beloved a love song concerning his vineyard: My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He digged 
it and cleared it of stones, and planted it with choice vines; he built a watchtower in the midst of it, and hewed out a wine 
vat in it; and he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of 
Judah, judge, I pray you, between me and my vineyard. What more was there to do for my vineyard, that I have not done in 
it? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? And now I will tell you what I will do to my vineyard. 
I will remove its hedge, and it shall be devoured; I will break down its wall, and it shall be trampled down. I will make it a 
waste; it shall not be pruned or hoed, and briers and thorns shall grow up; I will also command the clouds that they rain no 
rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting; and 
he looked for justice, but behold, bloodshed; for righteousness, but behold, a cry!

The stone which the builders rejected

MEDITATION: What is the message of the parable of the 
vineyard? Jesus’ story about an absentee landlord and his 
not-so-good tenants would have made sense to his audience. 
The hills of Galilee were lined with numerous vineyards, 
and it was quite common for the owners to let out their 
estates to tenants. Many did it for the sole purpose of 
collecting rent.

The Lord’s vinyeard in the house of his people

Why did Jesus’ story about wicked tenants cause offense 
to the scribes and Pharisees? It contained both a prophetic 
message and a warning. Isaiah had spoken of the house of 
Israel as “the vineyard of the Lord” (Isaiah 5:7). Jesus’ 
listeners would have likely understood this parable as 
referring to God’s dealing with a stubborn and rebellious 
people.

This parable speaks to us today as well. It richly conveys 
some important truths about God and the way he deals with 
his people. First, it tells us of God’s generosity and trust. 
The vineyard is well equipped with everything the tenants 
need. The owner went away and left the vineyard in the 
hands of the tenants. God, likewise trusts us enough to give 
us freedom to run life as we choose. This parable also tells 
us of God’s patience and justice. Not once, but many times 
he forgives the tenants their debts. But while the tenants take 
advantage of the owner’s patience, his judgment and justice 
prevail in the end.

Gift of the kingdom 

Jesus foretold both his death on the cross and his ultimate 
triumph. He knew he would be rejected and put to death, but 
he also knew that would not be the end. After rejection 
would come glory - the glory of his resurrection from the 
grave and his ascension to the right hand of the Father in 
heaven. 

The Lord blesses his people today with the gift of his 
kingdom - a kingdom of righteousness, peace, and joy in the 
Holy Spirit. And he promises that we will bear much fruit if 
we abide in him (see John 15:1-11). He entrusts his gifts and 
grace (unmerited favor and blessing) to each of us and he 
gives us work to do in his vineyard - the body of Christ in 
our midst today. He promises that our labor for him will not 
be in vain if we persevere with faith to the end (see 1 
Corinthians 15:58). 

We can expect trials and even persecution. But in the end 
we will see triumph. Do you follow and serve the Lord Jesus 
with joyful hope and confidence in the victory he has won 
for you and the gift of abundant new life in the Holy Spirit?

“Thank you, Lord Jesus Christ, for all the benefits which 
you have given us - for all the pains and insults which you 
have borne for us. O most merciful redeemer, friend, and 
brother, may we know you more clearly, love you more 
dearly, and follow you more nearly, for your own sake.” 
(prayer of St. Richard of Chichester, 13th century)
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 01/10/2017

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:  $16,286.00
Tiền In Sách:                               $120.00
Tiền Lễ Cưới:                               $300.00
Tiền Quảng Cáo:                                 $20.00
Ghi Danh Gia Nhập Giáo Xứ:
 SDB 2690   $290.00
 SDB 2866   $200.00
 SDB 2884   $100.00
 SDB 2903   $500.00
 SDB 2904   $200.00
 SDB 2906   $200.00
 SDB 2907   $160.00
Giúp Nạn Nhân Bão Harvey:  $100.00
Dâng Hoa Đức Mẹ:   $100.00
Support World Mission:  $4,264.00
Quỹ Bãi Đậu Xe
0068  Nguyễn Hoàng Nhân  $10.00
0106  Lê Tấn Kháng   $10.00
0146  Nguyễn Văn Triệu  $5.00
0178  Vũ Văn Học   $50.00
0354  Nguyễn Văn Hường  $10.00
0412  Trần Văn Luyến  $2.00
0423  Trần Ngọc Oanh  $100.00
0471  Vũ A. Chương   $10.00
0498  Trần Minh   $10.00
0514  Trương Quang Tuyến  $5.00
0569  Vũ Văn Cường  $20.00
0605  Vũ Quang Trung  $100.00
0661  Trần Quý Đôn   $20.00
0770  Nguyễn Đức Vinh  $20.00
0854  Trần Văn Quyền  $20.00
0880  Tô Đ. Hải   $20.00
0885  Nguyễn Thắng   $5.00
0958  Trần Thị Tách   $5.00
1064  Liu Khìn   $20.00
1187  Nguyễn Quốc Công  $5.00
1222  Lê Huy Phan   $20.00
1255  Phạm Thị Thoa  $20.00
1259  Phạm Văn Tuyển  $20.00
1400  Nguyễn Trọng Tú  $5.00
1462  Nguyễn Thị Nghiệp  $5.00
1536  Nguyễn Quang Vinh  $5.00
1600  Trần Tuyến   $20.00
1652  Nguyễn Ngọc Toàn  $20.00
1693  Nguyễn Hùng   $50.00
1728  Caron Le Therese  $5.00
1830  Nguyễn Huy Đắc  $25.00

1958  Nguyễn Đức Tâm  $20.00
2101  Lê Trung Thuợc  $6.00
2224  Nguyễn Khải   $5.00
2228  Trần Văn Xuân  $10.00
2247  Nguyễn Ngọc Thuần  $5.00
2249  Nguyễn Văn Liệu  $20.00
2296  Nguyễn Thị Thanh Thủy      $10.00
2307  Đặng Đình Tiết  $100.00
2472  Đoàn Phương Thảo  $10.00
2494  Thomas Hunt   $20.00
2500  Ngô Văn Chiến  $5.00
2523  Nguyễn Văn Cao  $10.00
2524  Trần Thị Tú   $10.00
2529  Phạm Thanh Phong  $5.00
2546  Nguyễn Hữu Thiện  $50.00
2589  Dương Quang Thanh  $5.00
2596  Cao Sơn Ca   $10.00
2612  HàVăn Hoan   $20.00
2625  Đinh Hồng Phước  $10.00
2630  Nguyễn Thời Thi  $200.00
2675  Nguyễn Đình Hòa  $5.00
2694  Đỗ Kim Chi   $5.00
2714  Hoàng Thị Hoa  $10.00
2780  Nguyễn Kathy   $30.00
2796  Lưu Mai Hạnh   $10.00
2805  Nguyễn Cao Sơn  $5.00
   Ẩn Danh   $20.00
   Hội Quán   $6,888.00
Quỹ Nhà Bình An
0252  Trần Thị Cúc   $100.00
0409  Nguyễn Thị Thu   $2,700.00
0514  Kristen Nguyen  $100.00
0515  Kristen Nguyen  $100.00

Xin đính chính tiền đóng cho Nhà Bình An trong 
Báo Cáo Tài Chánh ngày 24/9/2017:

0507 (chứ không phải là 0587)  
         Phạm Khắc Nghĩa            $1,000.00

Lưu ý:  Quý vị nào chưa nhận được phong bì dâng 
cúng hằng tuần (OFFERING ENVELOPE) thì có thể 
lấy bì thư dâng cúng tạm thời ở phía cuối nhà thờ, trên 
tủ sách. Xin ghi Số Danh Bộ của quý vị vào phần 
“Envelope Number”. Nếu không nhớ Số Danh Bộ thì 
xin ghi tên và địa chỉ của quý vị trên bì thư. Xin cảm 
ơn.










