
      

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 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

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.

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

CHúA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B
 NGày 24/12/2017

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2017 và Tân Niên 2018, 
kính chúc Quý Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, 

Hội Đồng Tài Chánh, Ban Thường Vụ, 
Các Đoàn Thể và Ban Ngành,

 cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em 
được một Mùa Giáng Sinh an bình

 và một Năm Mới 
dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc 
trong tình yêu thương của Thiên Chúa 

qua sự cầu bầu chở che của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chúc mừng Lễ Giáng Sinh 2017
 & Tân Niên 2018



phòng của Thiên Chúa bất chấp có 
những sự khó khăn thử thách trong 
tương lai mà Mẹ không thể nào thấy 
trước và hiểu được khi chấp nhận 
làm Mẹ của Chúa Giêsu Cứu Thế. 
Do đó, lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ là 
một lời hứa vâng phục hoàn toàn và 
không đổi thay về việc để cho Thiên 
Chúa định liệu cuộc đời của mình 
bởi vì Mẹ tin rằng Thiên Chúa luôn 
yêu thương quan phòng đời Mẹ.

Vậy chúng ta có thể học được 
gì nơi Mẹ Maria qua Tường thuật 
biến cố Truyền tin trong bài đọc 
Tin Mừng hôm nay? Trước hết, 
việc Mẹ vâng phục ý muốn Thiên 
Chúa trong sự tự do là một bài học 
kêu gọi chúng ta hãy ý thức và sử 
dụng cho đúng tặng phẩm tự do 
mà Thiên Chúa trao ban. Ở đây, Mẹ 

Maria dạy chúng ta biết cách sử dụng tự do không 
phải là “quyền làm điều mình thích” bởi vì tự do này 
là ích kỷ và thường dẫn đến sự hủy diệt như trường 
hợp của ông Adong và bà Evà đã làm theo ý mình. 
Nhưng tự do thật sự mà Mẹ Maria đã sử dụng khi 
đáp lời “Xin Vâng” là “quyền làm điều nên làm”, có 
nghĩa là Mẹ Maria đã làm theo thánh ý của Thiên 
Chúa bởi vì biết rằng ý Chúa luôn là điều tốt lành 
và chân thật cũng như đem lại hạnh phúc đích thực 
cho đời mình. Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria chỉ 
chọn điều Chúa ưa thích mà thôi. Và Mẹ đã có thể 
làm điều đó bởi vì Mẹ để cho tâm hồn của mình 
không bị vướng víu bởi những bận tâm thế tục và 
nhờ thế cung lòng mình còn trống chỗ để sẵn sàng 
tiếp nhận Chúa Giêsu. Còn chúng ta có để tâm 
hồn được thanh thản hay là để nó bị tràn ngập bởi 
những ích kỷ, hận thù, gian tham, giả dối, và những 
mưu toan độc ác khác. 

Theo gương Đức Mẹ Maria và hiệp với lời cầu 
nguyện của Thánh Giêrađô, chúng ta hãy can đảm 
cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Thánh ý Chúa là 
niềm vui đời con. Con chỉ muốn điều Chúa muốn, 
khi Chúa muốn, như Chúa muốn và vì Chúa muốn. 
Amen.” 

Câu ghi lòng trong tuần: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Lc 2, 14

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

“Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin 
Vâng. Hôm qua hôm nay và ngày 

mai. Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng 
Xin Vâng. Hôm nay, tương lai và suốt 
đời”. Đó là điệp khúc của bài hát “Xin 
Vâng” rất quen thuộc với người Công 
giáo chúng ta. Cũng cần nên biết 
rằng bài “Xin Vâng” này chỉ là bài thứ 
nhất trong loạt 5 bài hát “Xin Vâng” do 
Linh mục Nhạc sĩ Mi Trầm của Giáo 
phận Nha Trang sáng tác, đó là chưa 
kể bài hát “Xin Vâng như Mẹ”. Phải 
chăng, lời “Xin Vâng” của Đức Trinh 
nữ Maria ngày xưa mặc dầu ngắn gọn 
nhưng chất chứa cả một tâm hồn tràn 
ngập lòng yêu mến và phó thác hoàn 
toàn nơi Thiên Chúa quan phòng đến 
nỗi vị linh mục nhạc sĩ muốn nhắc 
nhở cho chính mình và nhiều người 
tín hữu khác cũng hãy cố gắng dấn 
bước trên hành trình đức tin một cách dứt khoát và 
trọn vẹn như Mẹ.

Trong bài Tin Mừng của Thánh lễ Chúa nhật IV 
Mùa Vọng năm B hôm nay (Lc 1:26-38), chúng 
ta một lần nữa được nghe lại câu chuyện Sứ thần 
Gabriel truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria về ý định 
của Thiên Chúa muốn Mẹ làm Mẹ của Ngôi Hai 
Thiên Chúa làm người qua quyền năng của Chúa 
Thánh Thần. Tường thuật của Thánh sử Luca về 
biến cố Truyền tin này rất quen thuộc đến nỗi lắm 
khi chúng ta quên tầm mức quan trọng của lời “Xin 
Vâng” của Đức Mẹ bởi vì chỉ qua sự đáp trả tích cực 
của Đức Maria mà Ngôi Hai Thiên Chúa mới đến 
trong cung lòng của Người để đem ơn cứu độ đến 
nhân loại tội lỗi. 

Có thể có người cho rằng bởi vì Đức Trinh nữ 
Maria đã được “đầy ân sủng” của Thiên Chúa nên 
mới dễ dàng đáp trả lời mời gọi cộng tác vào công 
trình ơn cứu độ của Người. Không đơn giản như thế 
đâu! Mẹ Maria không phải là “người máy” và Người 
vẫn có sự tự do chọn lựa trong việc đáp trả lời mời 
gọi của Thiên Chúa qua Sứ thần Gabriel. Tuy nhiên, 
do lòng tin mạnh mẽ mà Mẹ mới có thể chấp nhận 
để ý định của Thiên Chúa lên trên những dự định 
của đời mình. Do đó, ở đây chúng ta thấy có sự can 
đảm và phó thác thật sự của Đức Mẹ nơi sự quan 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/12. Chuùa nhaät IV Muøa Voïng naêm B.
- Thöù Hai 25/12. Leã Giaùng Sinh. Leã Buoäc.
- Thöù Ba 26/12. Leã Thaùnh Steâphanoâ, Phoù teá, Töû ñaïo

Tieân khôûi. Leã Kính.
- Thöù Tö 27/12. Leã Thaùnh Gioan Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Naêm 28/12. Leã Caùc Thaùnh Anh Haøi, Töû ñaïo. 

 Leã Kính.
- Thöù Saùu 29/12. Leã Thaùnh Thomas Beckett, 

Giaùm muïc, Töû ñaïo.
- Thöù Baûy 30/12. Ngaøy thöù saùu trong Tuaàn Baùt nhaät

Giaùng Sinh.
- Chuùa Nhaät 31/12. Chuùa nhaät Leã Thaùnh Gia Thaát naêm B.

CHÖÔNG TRÌNH THAÙNH LEÃ ÑAËC BIEÄT 
* Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng (24/12): Coù 4 Thaùnh leã

(8pm thöù Baûy 23/12; 7:30am, 10am & 12pm Chuùa nhaät 
24/12). Khoâng coù Thaùnh leã 5pm Chuùa nhaät.

Löu yù: Chuùa nhaät IV Muøa Voïng (24/12) & Leã Giaùng 
Sinh (thöù Hai 25/12) laø 2 ngaøy Leã Buoäc lieân tieáp neân 
caùc tín höõu phaûi tham döï caû 2 ngaøy leã naøy. 

* Leã Voïng Giaùng Sinh (Chuùa nhaät 24/12): Coù 2
Thaùnh leã (6pm cho Thieáu nhi & 9pm cho Ngöôøi lôùn)

* Leã Giaùng Sinh – Leã Buoäc (thöù Hai 25/12): Coù 2
Thaùnh Leã (9am & 12pm)

* Leã Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa. Ngaøy Hoøa
Bình Theá Giôùi (thöù Hai 1/1/2018): Coù 3 Thaùnh Leã 

(7:30am; 10am; 12pm). Khoâng coù Thaùnh leã chieàu.

THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC THUYEÂN CHUYEÅN 
CHA PHOÙ XÖÙ

Theo quyeát ñònh môùi ñaây cuûa Phuï tænh Doøng Chuùa 
Cöùu Theá Haûi Ngoaïi, nhaèm giuùp caùc linh muïc vaø tu só 
Nhaø doøng luoân coù söï saün saøng cho söù vuï thöøa sai, keå 
töø Thöù Hai 1/1/2018 Cha Phoù xöù Giuse Nguyeãn Minh 
Quang, C.Ss.R., seõ ñöôïc thuyeân chuyeån veà Nhaø doøng 
ôû Long Beach (California) vaø seõ laøm Muïc vuï Truyeàn 
thoâng Radio Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp & TV AÙnh Saùng 
Tin Möøng cuøng vôùi Cha Hoaøng Thaønh Ñöùc, C.Ss.R. 
Nhö theá Cha Quang seõ chính thöùc keát thuùc coâng 
vieäc phuïc vuï 3 naêm taïi Giaùo xöù naøy vaøo Chuùa nhaät 
31/12/2017. Phuï tænh cuõng ñaõ boå nhieäm Cha Ñaminh 
Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R., laø Taân Phoù xöù vaø Cha seõ baét 
ñaàu nhieäm sôû vaøo ngaøy ñaàu naêm Döông lòch töùc thöù 
Hai 1/1/2018. Cha Haûo töøng laø Phoù teá phuïc vuï taïi Giaùo 
xöù Thaùnh Taâm (Carrollton) cuøng thôøi vôùi Cha Ñöùc laøm 
Phoù teá ôû Giaùo xöù chuùng ta. Cho ñeán nay, Cha Haûo laø 
Giaùm ñoác Nhaø Tónh Taâm cuûa Phuï tænh taïi Houston.  

Cha Phoù xöù Nguyeãn Minh Quang seõ daâng Thaùnh leã 
töø giaõ luùc 5 giôø chieàu Chuùa nhaät 31/12/2017. Sau ñoù, 
nhöõng ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi ñoàng, Ñoaøn theå vaø Ban 
ngaønh trong Giaùo xöù seõ cuøng vôùi Cha Quang coù böõa 
aên toái chung thaân maät tröôùc khi chia tay taïi Hoäi tröôøng 
Thaùnh An Phong luùc 6 giôø 30 chieàu. (Böõa aên do Giaùo 
xöù khoaûn ñaõi nhöng ñeå vieäc toå chöùc ñöôïc chu ñaùo vaø 
khoâng laõng phí, xin ngöôøi tham döï vui loøng ghi danh 
ñaïi dieän cho 1 hoäi ñoaøn maø thoâi duø coù theå sinh hoaït ôû 
caùc hoäi ñoaøn khaùc.)

Trong taâm tình caûm taï Thieân Chuùa vì ñaõ göûi Cha 
Phoù Giuse ñeán phuïc vuï Giaùo xöù chuùng ta trong suoát 
3 naêm qua, caùch rieâng trong vai troø Tuyeân uùy Ñoaøn 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå, toâi xin moïi ngöôøi theâm lôøi caàu 
nguyeän ñeå muïc vuï truyeàn thoâng maø Cha seõ gaùnh vaùc 
thu gaët ñöôïc nhieàu keát quaû toát ñeïp trong coâng cuoäc 
ñem Tin Möøng ñeán cho nhieàu ngöôøi. Ngoaøi ra, ñeå coäng 
taùc vaøo coâng vieäc muïc vuï truyeàn thoâng cuûa Cha Giuse, 
moïi ngöôøi coù theå ghi danh tham gia yeåm trôï taøi chaùnh 
thöôøng xuyeân cho Chöông trình Radio Meï Haèng Cöùu 
Giuùp & TV-AÙnh Saùng Tin Möøng. 

Linh muïc Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R. 

Chính xöù

NGHÆ HOÏC LEÃ GIAÙNG SINH 2017 
& NAÊM MÔÙI 2018

Sunday School Christmas Break

  Ñeå möøng Ñaïi leã Giaùng sinh 2017 vaø Teát Döông 
lòch 2018, Chöông Trình Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ vaø Thieáu 
Nhi Thaùnh Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït vaøo 
hai Chuùa nhaät 24/12/2017 vaø 31/12/2017. Caùc em hoïc 
sinh vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït 
trôû laïi vaøo Chuùa nhaät 7/1/2018.

In observance of Christmas & New Year Holidays, 
there will be no Catholic Faith Formation Classes, 
Vietnamese Language Classes, and Eucharistic Youth 
Activities on two Sundays of December 24th & 31st. 
Students will resume their Sunday School on Sunday 
January 7th, 2017.
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VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA 
NGHÆ LEÃ GIAÙNG SINH & TEÁT DÖÔNG LÒCH

* Nghæ leã Giaùng Sinh töø thöù Baûy 23/12 ñeán thöù Ba
26/12, vaø seõ môû cöûa laïi vaøo ngaøy thöù Tö 27/12

* Nghæ Teát Döông lòch töø thöù Baûy 30/12/2017 ñeán
thöù Ba 2/1/2018, vaø seõ môû cuûa laïi vaøo ngaøy thöù Tö 
3/1/2018

MÖØNG BOÅN MAÏNG THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ
Haân hoan meán chuùc Cha Tuyeân UÙy, quyù Sô, quyù 

Thaày Trôï UÙy, quyù Trôï Taù, quyù Huynh Tröôûng vaø 
Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå Emmanuel nhaân ngaøy 
leã Boån maïng Voïng Giaùng sinh (24/12) ñöôïc traøn ñaày 
nieàm vui vaø bình an cuûa Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng.Xin 
Chuùa chuùc laønh vaø ban cho caùc em ñöôïc luoân haêng say 

phuïng söï Chuùa vaø hoïc hoûi ñeå neân gioáng Chuùa hôn.

THAÙNH LEÃ KYÛ NIEÄM THAØNH HOÂN (30/12)
Trong Thaùnh leã troïng theå möøng kính Thaùnh Gia 

Thaát vaøo 5 giôø chieàu thöù Baûy 30/12/2017, Cha Chính 
xöù seõ trao Pheùp Laønh Toaø Thaùnh cho nhöõng ñoâi vôï 
choàng ñaõ ghi danh möøng kyû nieäm thaønh hoân. Ñeå tieän 
vieäc chuaån bò vaø saép xeáp choã ngoài, xin nhöõng ñoâi vôï 
choàng ñaõ ghi danh vui loøng coù maët taïi Nhaø thôø luùc 5 
giôø 30 chieàu. 

THIEÂN CHUÙA ÔÛ CUØNG CHUÙNG TA 

Treân trôøi Thieân Söù haùt toân vinh
Döôùi ñaát muoân daân höôûng thaùi bình 
Ngöôøi theá môû toang loøng ñoùn nhaän 

Ngoâi Lôøi chaáp nhaän söï hy sinh
Xoùa tan noïc ñoäc do quyû döõ

Ban xuoáng nieàm vui bôûi nhieät tình Giaûi 
cöùu phaøm nhaân tröø toäi loãi Thöông trao 

haïnh phuùc choán thieân ñình.

Ngaøi ñaõ hieän ñang ôû giöõa ta
“Con Chieân” beù nhoû thaät hieàn hoøa Haõy 

ñeán vôùi Ngaøi vaø thôø laïy
Haõy tin vaøo Chuùa ñöôïc thöù tha
Caàn söï chaân thaønh lo laùnh toäi

Môû loøng tín thaùc caäy troâng Cha
Hoàng aân cöùu ñoä luoân dö daät

Ñeå giuùp ñaøn chieân thaéng quyû ma.
Thaùi Huy

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 25 – MUØA XUAÂN 2018
Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 

23 thaùng 2, 2018 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät vaø ñöôïc tieán haønh vaøo 2 
cuoái tuaàn lieân tieáp:

- Thöù Saùu 23 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 24 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

- Thöù Saùu 2 thaùng 3, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 3 thaùng 3, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.  Neáu coù thaéc maéc 
xin goïi: 972-414-7073.

VIEÄC PHAÙT HAØNH & PHAÂN PHOÁI Û   
CUOÁN KỶ YEÁU 25 NAÊM GIAÙO XÖÙ

Neáu khoâng coù gì trôû ngaïi kyõ thuaät, cuoán Kyû Yeáu 
möøng Kyû nieäm 25 naêm Giaùo Xöù ñöôïc thaønh laäp seõ 
phaùt haønh vaøo cuoái thaùng Gieâng naêm 2018. Cuoán kyû 
yeáu daày khoaûng 200 trang, in maøu, giaáy boùng. Noäi 
dung seõ nhö boä taøi lieäu, ghi roõ nhöõng dieãn bieán cuûa 
Giaùo xöù trong 25 naêm, qua caùc hoäi ñoaøn, ca ñoaøn, hoaït 
ñoäng vaø toå chöùc ñieàu haønh, töø khi môùi thaønh laäp giaùo 
xöù ñeán nay, goàm nhieàu hình aûnh, töø xöa nhaát ñeán hieän 
taïi maø Ban Kyû Yeáu söu taàm ñöôïc.

Vì chi phí in aán khaù cao, soá löôïng giôùi haïn, neân moãi 
gia ñình coù soá danh boä seõ ñöôïc taëng moät cuoán vaø moãi 
hoäi ñoaøn seõ coù moät cuoán. Neáu quyù vò muoán nhaän theâm, 
xin vui loøng ghi danh vaø goùp theâm leä phí moät quyeån laø 
10 Myõ Kim.

Xin ghi danh nhaän theâm kyû yeáu taïi vaên phoønggiaùo 
xöù töø Chuùa nhaät 31/12/2017 ñeán Chuùa Nhaät 7/1/2018laø 
haïn choùt vaø nhôù ghi roõ teân hoï, soá phone, soá löôïng khi 
ñoùng tieàn ñaët mua.

Neáu coù gì thaéc maéc xin vui loøng goïi Ban Thöïc Hieän 
Kyû Yeáu qua OÂng Tröôûng ban Ñaëng Hieáu Sinh: 214-
284-5179 (xin ñeå laïi lôøi nhaén).
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LAØM BAÙNH CHÖNG BAÙNH TEÙT

 Muøa laøm baùnh chöng baùnh teùt TEÁT 2018 cuûa giaùo xöù ñaõ ñeán. Cuõng nhö thoâng leä haèng naêm, giaùo xöù seõ goùi baùnh 
chöng ñeå baùn gaây quyõ cho Giaùo xöù. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi cho quyù oâng baø, anh chò em coù dòp ngoài chung cuøng laøm 
vieäc taïo tinh thaàn ñoaøn keát, hieäp nhaát vaø yeâu thöông.

1. Toå chöùc Ban Baùnh Chöng:
* Tröôûng ban Baùnh Chöng:  Cha Phoù xöù
* Ñieàu haønh ban ngaøy: OÂng Caûnh, oâng Laâm, OÂng Ñaøo
* Ñieàu haønh buoåi toái: Anh Chính, Anh Cöôøng

2. Caùc tieåu ban:
Laøm laù:   OÂng Vaân, Baø Taâm
Laøm ñaäu:  Anh Sôn nhoû, OÂng Huøng, OÂng Vôõi
Laøm thòt:  OÂng Cöôøng
Gia vò:   Baø Ky
Söûa chöõa loø beáp, noài naáu, maùy vaän haønh: Anh Phöông
Vo gaïo, xoùc gaïo: OÂng Laâm, OÂng Minh
Goùi baùnh Chöng:  OÂng Nghi
Goùi baùnh Teùt:  OÂng Rinh
Tieáp vaän taïi choã: OÂng Theå
Xeáp baùnh vaøo noài & vôùt baùnh: Anh Phuù, anh Chính, Ban Traät Töï, Ñoaøn Thanh Nieân, Anh Sinh, anh Ñaït, Thieáu 

Nhi
Boïc plastic & label – chuyeån baùnh – baùn taïi choã: Baø Trang & Höông
Göûi böu ñieän:  Anh Vinh
AÅm thöïc:   Chò Trinh
Nöôùc, caø pheâ:  Coâ Höông Töø
Naáu baùnh:   Anh Quang, OÂng Uyeân, OÂng Ruyeân
Tieáp lieäu:   Anh Chính, anh Phuù, baø Ñònh, oâng Vang
Keát toaùn taøi chaùnh:   Anh Chính
Baùn baùnh taïi thaùp chuoâng: seõ do caùc hoäi ñoaøn phaân chia
Ban Baùnh Chöng xin môøi goïi quyù oâng baø, anh chò em ñuû moïi löùa tuoåi, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng, haõy ñeán tham 

gia vaøo nhöõng vieäc theo khaû naêng cuûa mình.
Nhöõng vieäc laøm:  caét laù, xeáp laù, lau laù, vo gaïo, laøm thòt, nhaân ñaäu xanh, goùi baùnh Chöng, goùi baùnh Teùt, naáu 

baùnh, vôùt baùnh.

Ngaøy:
* LAØM VIEÄC: ngaøy thöù Naêm 21/12 (laøm laù), thöù Saùu 22/12 (laøm ñaäu vaø thòt)

* NGHÆ:Thöù Baûy 23/12, Chuùa Nhaät 24/12, thöù Hai 25/12

* LAØM LAÏI: Thöù Ba 26/12, thöù Tö 27/12, thöù Naêm 28/12

* NGHÆ: Töø 29/12/2017 ñeán 8/1/2018

* LAØM LAÏI: Thöù Ba 9/1/18 ñeán thöù Saùu 9/2/2018

Giôø laøm vieäc: moãi ngaøy töø 9:00 am ñeán 9:00 pm

Chöông trình goùi baùnh Chöng seõ khoâng thaønh coâng neáu khoâng coù söï hy sinh thôøi giôø, coâng söùc cuûa taát caû quyù oâng 
baø ñaõ tham gia nhöõng naêm tröôùc vaø seõ tham gia trong naêm nay.

Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Haèng Cöùu Giuùp ban ñaày ôn laønh, söùc khoûe cho quyù oâng baø anh chò em 
tham gia chöông trình coâng ích naøy.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 17/12/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,719.01 
Tieàn Leã Cöôùi: $350.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,527.81 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     SDB 2890 $100.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0143 Leâ Höõu Quang $20.00 
0255 Nguyeãn Ñình Phuùc $500.00 
0620 Ñoã Vaên Haûi $5.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0816 Traàn Ñöùc $10.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $20.00 
0931 Buøi Höõu Troïng $20.00 
0934 Vuõ Ngoïc Tieán $20.00 
1141 Nguyeãn Baøng Vieät Giang $200.00 
1154 Leâ Minh Phuùc $20.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $9.00 
1243 Buøi Xuaân Thieäp $10.00 
1255 Phaïm Thò Thoa $20.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $100.00 
1366 Tröông Vaên Chaáp $5.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1812 Nguyeãn Thò Khieâm $100.00 

2158 Nguyeãn Thò Thanh An $500.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $10.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00 
2537 Nguyeãn Thò Thanh Huöông $300.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $10.00 
2596 Cao Sôn Ca $2.00 
2675 Nguyeãn Ñình Hoøa $5.00 
2694 Ñoã Kim Chi $15.00 
2834 Nguyeãn Ngoïc Chöông $5.00 
2895 Nguyeãn Minh Toaøn $100.00 
2903 Hoaøng Gia Khoâi $20.00 
2908 Phaïm Phuïng Tim $20.00 

Hoäi Quaùn $7,341.00 
Khoái Giaùo Duïc $430.00 
Nhaø Hieáu Baø Maria 
Phaïm Thò Hoa $200.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0254 Nguyeãn Vaên Hueä $200.00 
0586 Nguyeãn Thaùi $500.00 
0613 Phan Chaùnh Quang $2,100.00 
0618 Michelle Leâ $300.00 
0622 Traàn Tuøng $2,600.00 
0628 Hoà Ngoïc Lan $100.00 
0966 Vónh Haïnh Nguyeãn $100.00 
0967 Phaïm Thò Caäy $100.00

TRÔÛ VEÀ NHAØ MUØA GIAÙNG SINH
 Neáu baïn muoán coù yù nghóa vaø muïc ñích trong cuoäc ñôøi. 

 Neáu baïn muoán tìm kieám söï tha thöù cuûa Thieân Chuùa 
vaø muoán tha thöù ngöôøi khaùc. 

 Neáu baïn muoán tìm kieám söï chöõa laønh taâm hoàn. 

 Neáu baïn muoán con caùi baïn coù söï hieåu bieát veà ñöùc tin. 

 Neáu baïn muoán laø moät thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn ñöùc 
tin. 

 Neáu baïn muoán giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. 

 Neáu baïn muoán ñoùn nhaän Bí tích Thaùnh Theå. 

Xin haõy goïi vaên phoøng Giaùo xöù ôû soá ñieän thoaïi (972) 
414-7073.

COME HOME FOR CHRISTMAS
 If you want meaning and purpose in your life. 

 If you want to seek forgiveness and want to forgive 
others. 

 If you want spiritual healing. 

 If you want your children to receive faith formation. 

 If you want to be a part of a faith community. 

 If you want to help others. 

 If you want to receive the Eucharist. 

You can call our church office at (972) 414-7073.
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ST. JOSEPH CATHOLIC SCHOOL – 
OPEN HOUSE

Are you looking for quality academics, Spanish 
instruction beginning in Kindergarten, and an amazing 
Fine Arts program? How about all of the above in a 
nurturing, faith-based environment that emphasizes 
service to others?

Come and see what makes St. Joseph a great place 
for students and families alike!

Join us for an upcoming open house or contact the 
school directly at 972.234.4679 to schedule a tour. We 
look forward to meeting you!

 www.stjosephccschool.net

UPCOMING OPEN HOUSES:
Tuesday, January 23, 2018 at 9am and 7pm

Sunday, January 28, 2018 at 1:30pm
Tuesday, February 13, 2018 at 9am and 7pm

Excellence through Worship, Study, and Service

NOTICE FROM THE CATHOLIC 
FOUNDATION (TCF)

Dear Our Faith… Our Future Diocese of Dallas 
Capital Campaign Participants,

As the calendar year end approaches, we would 
like to offer a couple of reminders regarding Internal 
Revenue Service regulations surrounding your gifts to 
theOur Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital 
Campaignduring the month of December.

Consistent with Internal Revenue Service 
regulations, all year end gifts must be postmarked by 
the Post Office with a 2017 date to be recorded as a 
gift in 2017.The postmark on the envelope determines 
the year the gift is recorded.

Examples for clarification are listed below:

If TCF receives a gift with a check dated 
12/31/2017 on 1/1/2018 (or later), but the postmark on 
the envelope reads 12/31/2017 (or earlier) then TCF 
will post the date of the gift as 12/31/2017.

If TCF receives a gift with a check dated 
12/31/2017, but the postmark of the envelope reads 
1/1/2018 (or later) then it will be posted as a gift 
received in 2018.

TCF will also record all hand delivered gifts 
received at the Foundation onFriday, December 29, 
2017 by noonas a 2017 gift.We are located at 12222 
Merit Drive Suite 850 Dallas, TX 75251 and can be 
reached at 972-661-9792.

BOÄ TUYEÂN THAÙNH BAN MOÄT HUAÁN THÒ MÔÙI VEÀ THAÙNH TÍCH

Ngaøy thöù Baûy16 thaùng Möôøi Hai 2017, Boä Tuyeân Thaùnh ñaõ ban 
haønh moät Huaán thò môùi veà thaùnh tích. Taøi lieäu mang tính kyõ thuaät naøy 
goàm 12 trang vaø 38 ñieàu, xaùc ñònh roõ caùc thuû tuïc phaûi tuaân theo veà 
vieäc coâng boá tính xaùc thöïc vaø löu giöõ thaùnh tích.Vôùi nhan ñeà “Thaùnh 
tích trong Giaùo hoäi: Tính xaùc thöïc vaø Vieäc Löu giöõ”, Huaán thò naøy 
thay theå nhöõng chæ daãn trong phaàn Phuï luïc cuûa Huaán thò Sanctorum 
Mater (2008), vaø chuû yeáu göûi ñeán caùc giaùm muïc cuûa Giaùo hoäi Coâng 
giaùo Latinh vaø cuûa caùc Giaùo hoäi Coâng giaùo Ñoâng phöông.

Tröôùc heát, Huaán thò nhaéc laïi raèng thaùnh tích phaûi “luoân ñöôïc toân 
kính vaø ñaëc bieät löu taâm, bôûi vì thaân xaùc cuûa caùc Chaân phöôùc vaø caùc 
Thaùnh, seõ ñöôïc phuïc sinh, ñaõ laø duïng cuï ñeå caùc ngaøi soáng ñôøi thaùnh 
thieän treân traùi ñaát naøy, ñöôïc Toaø thaùnh nhìn nhaän qua vieäc tuyeân 
Chaân phöôùc vaø tuyeân Thaùnh”. Vaø Huaán thò khaúng ñònh raèng “khoâng 
ñöôïc tröng baøy thaùnh tích cuûa caùc Thaùnh vaø caùc Chaân phöôùc cho caùc 
tín höõu toân kính neáu khoâng ñöôïc thaåm quyeàn cuûa Giaùo hoäi chöùng 
nhaän tính xaùc thöïccuûa thaùnh tích aáy”.

Sau ñoù, Huaán thò trình baøy chi tieát caùc thuû tuïc phaûi tuaân theo, ôû 
caáp giaùo phaän vaø daønh cho nhöõng ngöôøicoù thaåm quyeàn, lieân quan 
ñeán vieäc coâng nhaän thaùnh tích veà maët giaùo luaät, vieäc phaân chia thaùnh 
tích, vieäc taïo ra caùc thaùnh tích, di chuyeån, chuyeån nhöôïng vaø haønh 
höông.Huaán thò coøn xaùc ñònh: “Tröôùc khi tieán haønh baát kyø hoaït ñoäng 
naøo veà thaùnh tích hoaë chaøi coát, caàn phaûi tuaân giöõ taát caû nhöõng gì ñöôïc 
quy ñònh trong luaät daân söï ñòa phöông, vaø phaûi coù ñöôïc söï ñoàng yù cuûa 
ngöôøi thöøa keá, phuø hôïp vôùi cuøng luaät aáy”, cuõng nhö söï chaáp thuaän cuûa 
Boä Tuyeân thaùnh.

Ñaây laø tröôøng hôïp lieân quan ñeán Ñöùc coá Toång giaùm muïc Fulton 
Sheen (1895-1979), moät giaùm muïc Hoa Kyø coù taøi giaûng thuyeát, ñaëc 
bieät trong lónh vöïc truyeàn thanh vaø truyeàn hình trong nhöõng naêm 1950 
vaø 1960. AÙn xin tuyeân Chaân phöôùc vaø tuyeân thaùnh cho ngaøi ñaõ ñöôïc 
khôûi söï naêm 2002, vaø naêm 2012, Ñöùc giaùo hoaøng Beâneâñictoâ XVI ñaõ 
toân phong Toång giaùm muïc Fulton Sheen laø Ñaáng ñaùng kính.

Ngöôøi chaùu gaùi cuûa Ñöùc Toång giaùm muïc Sheen ñaõ kieän ra toaø ñeå 
ñoøi Toång giaùo phaän New York chuyeån di haøi Ñöùc Coá Giaùm muïc ñang 
an vò döôùi baøn thôø cuûa Nhaø thôø Chính toøa Thaùnh Patrick veà Peoria, 
tieåu bang Illinois – laø nôi ngaøi chaøo ñôøi, thuï phong linh muïc vaø cuõng 
laø nôi Ñöùc Giaùm muïc Giaùo phaän Peoria khôûi söï aùn xin phong thaùnh 
cho ngaøi.

Toång Giaùo phaän New York ñaõ töø choái yeâu caàu naøy vaø khaùng caùo 
phaùn quyeát cuûa moät toaø aùn caáp döôùi naêm 2016 ñaõ xöû cho ngöôøi chaùu 
gaùi cuûa Ñöùc coá giaùm muïc Sheen thaéng kieän. Döï kieán moät phaùn quyeát 
cuûa toaø phuùc thaåm seõ sôùm ñöôïc ñöa ra.

Huaán thò môùi caûnh baùo khoâng ñöôïc toân kính haøi coát cuûa caùc vò toâi 
tôù Chuùa hay Ñaáng ñaùng kính, maø aùn tuyeân phong Chaân phöôùc hay 
tuyeân Thaùnh ñang ñöôïc tieán haønh. “Cho ñeán khi caùc vò aáy ñöôïc naâng 
leân haøng vinh quang treân baøn thôø, haøi coát cuûa caùc ngaøi vaãn khoâng theå 
ñöôïc toân kính caùch coâng khai, hay ñöôïc höôûng caùc ñaëc aân chæ daønh 
cho thaân xaùc cuûa nhöõng ai ñaõ ñöôïc tuyeân phong laø Chaân phöôùc hay 
laø Thaùnh”.

Huaán thò môùi cuûa Boä Tuyeân thaùnh coøn ñeà caäp ñeán giai ñoaïn kieåm 
tra thaùnh tích, tröôùc khi nhaéc laïi vieäc caám hoaøn toaøn vaø tuyeät ñoái mua 
baùn thaùnh tích, cuõng nhö vieäc tröng baøy thaùnh tích taïi nhöõng nôi theá 
tuïc hoaëc khoâng ñöôïc pheùp.         

                                                        Minh Ñöùc (hdgmvietnam.org)
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Meditation: Does the proclamation of the Gospel message fill 
you with joy and hope? When the Lord comes to redeem his people 
he fills us with his Holy Spirit, the source of our joy and hope in the 
promises of God  When God made a covenant with David as King over 
Israel he made a promise to David and to his descendants that David’s 
dynasty would endure forever through the coming of the Messiah King 
(2 Samuel 7:16). This King would establish an everlasting kingdom of 
peace and security for his people. We often think of peace as the 
absence of trouble. The peace which the Messiah brings cancels 
the debt of sin and restores our broken relationship with God our 
heavenly Father.

The new era of salvation begins with the conception and birth 
of Jesus

We see the fulfillment of God’s unfolding plan of redemption in the 
events leading up to the Incarnation, the birth of the Messiah King. The 
new era of salvation begins with the miraculous conception of Jesus 
in the womb of Mary. This child to be born is conceived by the gracious 
action of the Holy Spirit upon Mary, who finds favor with God (Luke 
1:28).  This child will be “great” and “Son of the Most High” and “King,” 
and his name shall be called “Jesus” (Luke 1:31-32), which means “the 
Lord saves.” “He will save his people from their sins” (Matthew 1:21). 
The angel repeats to Mary, the daughter of the house of David, the 
promise made to King David: “The Lord God will give to him the throne 
of his father David, and he will reign over the house of Jacob for ever; 
and of his kingdom there will be no end” (2 Samuel 7:12-16, Isaiah 9:6-
7, Luke 1:32-33).

Mary is a true hearer of the Word of God
How does Mary respond to the word of God delivered by the 

angel Gabriel? She knows she is hearing something beyond human 

capability. It will surely take a miracle which surpasses all that God 
has done previously. Her question, “how shall this be, since I have no 
husband” is not prompted by doubt or skepticism, but by wonderment! 
She is a true hearer of the Word and she immediately responds with 
faith and trust. 

Mary’s prompt response of “yes” to the divine message is a model 
of faith for all believers. Mary believed God’s promises even when 
they seemed impossible. She was full of grace because she trusted 
that what God said was true and would be fulfilled. She was willing and 
eager to do God’s will, even if it seemed difficult or costly. Mary is 
the “mother of God” because God becomes incarnate when he takes 
on flesh in her womb.  When we pray the Nicene Creed we state our 
confession of faith in this great mystery: “For us men and for our 
salvation he came down from heaven; by the power of the Holy Spirit, 
he became incarnate of the Virgin Mary, and was made man”. 

God gives us the grace to say “yes” to his will and to his 
transforming work in our lives 

What is the key that unlocks the power and grace of God’s kingdom 
in our personal lives? Faith and obedience for sure! God gives us 
grace and he expects us to respond with the same willing obedience 
and heartfelt trust as Mary did. When God commands he also gives 
the help and means to respond. We can either yield to his grace or 
resist and go our own way. Do you believe in God’s promises and do 
you yield to his grace?

“Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and 
forgiveness through your Son, Our Lord Jesus Christ. Help me to live 
a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by 
giving you my unqualified ‘yes’ to your will and plan for my life.”

In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed
to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary. 28 And he came to her 

and said, “Hail, O favored one, the Lord is with you!” 29 But she was greatly troubled at the saying, and considered 
in her mind what sort of greeting this might be. 30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have 
found favor with God. 31 And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name 
Jesus. 32 He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to him the throne 
of his father David, 33 and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.” 
34 And Mary said to the angel, “How shall this be, since I have no husband?” 35 And the angel said to her, “The Holy 
Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be 
called holy, the Son of God. 36 And behold, your kinswoman Elizabeth in her old age has also conceived a son; and 
this is the sixth month with her who w

“Hail, O favored one, the Lord is with you!”

Scripture:  Luke 1:26-38












