
Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 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

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...469-494-8334

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

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

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

Ban Giúp Lễ
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
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áp lực luôn đè nặng trên chúng 
ta để biết lắng nghe tiếng nói 
yêu thương của Thiên Chúa hầu 
tâm hồn chúng ta được canh tân 
và đổi mới. Rõ ràng là tiếng nói 
của Thiên Chúa được nghe một 
cách rõ ràng nhất trong những 
phút giây yên tĩnh. Vì thế, Mẹ 
Thánh Têrêxa Calcutta khẳng 
định rằng: “Cầu nguyện không 
phải là bay bổng khỏi đời sống 
hoạt động thường ngày của 
mỗi người, càng không phải 
là trốn thoát chính mình, hoặc 
người khác và thế giới. Nhưng 
cầu nguyện đích thật là một lần 
kiếm tìm khuôn mặt đích thực 
của người khác và của Thiên 
Chúa theo sự thôi thúc của tình 
yêu và đức tin, sẽ giúp chúng ta 
có thể khám phá, hiểu biết và 
sẵn sàng chấp nhận chúng ta 
là ai, người khác là ai và Thiên 
Chúa là Đấng như thế nào, và 

đâu là ý nghĩa của đời sống và 
việc làm của chúng ta.”

Tuy nhiên, sống trong xã hội hiện đại ngày nay khi mọi thứ 
được đề cao và cổ võ từ việc ăn uống (fast food) cho đến vận 
chuyển (phản lực cơ, tàu lửa tốc hành), thông tin liên lạc (cell 
phone, text message, email, internet, social media…), đến vấn 
đề tình cảm (ly dị không cần biết ai lỗi phải) và ngay cả việc 
thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật (đi trễ về sớm, lo ra chia 
trí…), người Kitô hữu chúng ta cũng bị chi phối mạnh mẽ. 
Vì thế, chúng ta hãy trở về với sự hiện diện của Chúa trong 
thinh lặng vì đây chính là nhu cầu cấp thiết nhất của đời sống 
người Kitô hữu. Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta 
sẽ nhìn lại cuộc sống của cá nhân và gia đình để rồi từ đó xin 
Ngài hướng dẫn. Nếu chúng ta không để chỗ cho Thiên Chúa 
trong cuộc đời mình, chúng ta như thế là lãng phí thời gian và 
không thấy gì khác hơn là những đòi hỏi nhiều khi phù phiếm 
của chính mình thay vì nhận ra tình yêu bao la của Ngài dành 
cho chúng ta, cũng như nhận ra những nhu cầu cấp thiết của 
tha nhân về sự an ủi tinh thần lẫn sự giúp đỡ về vật chất. 

Cuối cùng, chúng ta đừng quên lời nhắc nhở của Đức Giáo 
hoàng Piô XII về sức mạnh của cầu nguyện: “Người Kitô hữu 
không có đời sống cầu nguyện như là một cái cây khô rễ!” 

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

Có câu chuyện về 
Thánh Biển Đức 
(480-543) một 

lần kia đang cỡi một con 
ngựa đi làm mục vụ. Trên 
đường đi, ngài gặp một 
nông dân và người này 
nói với ngài rằng: “Làm 
thầy tu như ông suốt ngày 
cầu nguyện thì dễ dàng 
lắm chứ không như tôi 
phải hùng hục làm việc 
nắng nôi, mưa gió ngoài 
đồng.” Nghe vậy, Thánh 
Biển Đức thách ông nông 
dân: “Vậy à! Nếu thế thì 
chúng ta đánh cược với 
nhau! Nếu bác đọc Kinh 
Lạy Cha mà không lo ra 
chia trí thì tôi đưa cho bác 
con ngựa ngay!” Người 
nông dân đồng ý và bắt 
đầu: “Lạy Cha chúng 
con ở trên trời, chúng con 
nguyện danh Cha cả sang, 
nước Cha trị đến...” Bỗng người này ngưng lại hỏi Thánh 
Biển Đức: “Này ông thầy tu ơi! Ông đưa cho tôi con ngựa 
thì cũng đưa luôn cho tôi yên ngựa và dây cương nữa chứ, 
có phải không?” Dĩ nhiên là người nông dân thua cuộc 
vì không thể cầm lòng cầm trí cầu nguyện khi cầu nguyện 
Kinh Lạy Cha. 

Trong Bài Tin Mừng của Phụng vụ Thánh Lễ Chúa 
nhật 16 Thường niên năm B hôm nay (Mc 6:30-34), Chúa 
Giêsu sau khi nghe các tông đồ tường thuật việc đi rao 
giảng của các ông, Ngài bày tỏ sự quan tâm khi bảo các 
ông hãy đi đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Chắc 
chắn rằng khi Chúa Giêsu nói đến việc nghỉ ngơi ở đây, 
Ngài không chỉ nói về sự nghỉ ngơi thân xác, mà quan 
trọng hơn là nghỉ ngơi về tinh thần, nghỉ ngơi linh hồn, 
nghỉ ngơi trong tình thân với Chúa, có nghĩa là sự kết hợp 
mật thiết với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện.

Cuộc sống con người nói chung và người Kitô hữu nói 
riêng lúc nào cũng bị lấp đầy bởi rất nhiều công việc và lo 
toan từ chuyện học hành, công ăn việc làm đến sức khỏe 
và các sinh hoạt trong gia đình, và do đó chúng ta dễ quên 
đi tầm quan trọng của việc tìm kiếm một nơi yên tĩnh trong 
cuộc sống để tâm giao với Chúa Giêsu qua sự cầu nguyện. 
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần thoát ra khỏi những 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät 16 Thöôøng Nieân Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 22-07-2018   V

CHUÙC MÖØNG  
LỄ BỔN MAÏNG HỘI QUAÙN (25/7)

TUAÀN LEÃ YÙ THÖÙC VEÀ ÑIEÀU HOØA 
SINH SAÛN TÖÏ NHIEÂN (22-27/7/2018)

NATIONAL NFP AWARENESS WEEK (JUL 22 - 28, 2018)

   Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï 
Nhieân do Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø chuû tröông laø moät 
chieán dòch giaùo duïc haèng naêm. Muïc ñích cuûa tuaàn leã naøy 
nhaèm giuùp caùc tín höõu soáng ñôøi hoân nhaân ñeå taâm ñeán caùc 
phöông thöùc Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï Nhieân vaø nhöõng giaùo 
huaán cuûa Hoäi Thaùnh.

Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï 
Nhieân naêm 2018 coù chuû ñeà laø “Nhöõng Theá Heä Cuûa Tình 
Yeâu – Ca Tuïng Taëng Phaåm Tình Yeâu Gia Ñình töø Thieân 
Chuùa”. Ñaëc bieät naêm nay, Tuaàn leã naøy ñaùnh daáu kyû nieäm 
50 naêm Thoâng ñieäp “Söï Soáng Con Ngöôøi” do Chaân phöôùc 
Giaùo hoaøng Phaoloâ VI ban haønh ngaøy 25/7/1968 laø vaên 
kieän trình baøy roõ raøng veà chöông trình cuûa Thieân Chuùa veà 
ñôøi soáng hoân nhaân vaø vieäc thoâng truyeàn söï soáng. 

Ñeå giuùp ngöôøi tín höõu ñaøo saâu söï hieåu bieát veà nhöõng 
giaùo huaán naøy, trang ñieän töû cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa 
Kyø coù nhieàu taøi lieäu hoïc hoûi höõu ích ôû ñòa chæ http://www. 
usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/natural-
family-planning/resources/humanae-vitae.cfm

Natural Family Planning Awareness Week is a national 
educational campaign promoted by the United States 
Conference of Catholic Bishops with the purpose to help 
Catholic couples to focus attention on Natural Family 
Planning methods and Church teachings which support 
their use in marriage. 

The 2018 theme of the National NFP Awareness Week is 
“Generations of Love: Celebrate Gods Gift of Married 
Love”. The dates of Natural Family Planning Awareness 
Week highlight the 50th anniversary of the papal encyclical 
Humanae Vitae issued on July 25, 1968 by Blessed Pope 
Paul VI which provides beautiful and clear teaching about 
God's plan for married love and the transmission of life.

To help you deepen your understanding of these 
teachings, the website of the U.S. Bishops offers many 
wonderful resources which you can find at this link http://
www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/
natural-family-planning/resources/humanae-vitae.cfm

Ngaøy 25 thaùng 7 laø leã kính Thaùnh Giacoâbeâ Toâng 
Ñoà, Boån maïng cuûa Hoäi Quaùn. Nhaân dòp naøy, 
Giaùo xöù chaân thaønh caûm taï vaø tri aân taát caû caùc 
hoäi vieân ñaõ ñoùng goùp coâng söùc phuïc vuï coäng 
ñoaøn trong nhieàu naêm qua vaø ñaõ mang laïi nguoàn taøi 
chaùnh khoâng nhoû cho giaùo xöù. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa nhôø lôøi caàu baøu cuûa 
Meï Maria vaø Thaùnh Boån maïng Giacoâbeâ Toâng ñoà 
ban nhieàu ôn laønh xuoáng cho caùc hoäi vieân, vaø cho taát 
caû hoäi vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå tieáp tuïc 
goùp phaàn phuïc vuï Giaùo xöù.

KHAÛO SAÙT ÑÔØI SOÁNG ÑAÏO CUÛA NGÖÔØI 
COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TAÏI HOA KYØ

Sô Maria Ñoã Thò Thö thuoäc Hoäi Doøng Meán 
Thaùnh Giaù Haø Noäi ñang laøm nghieân cöùu taïi Trung 
Taâm Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Caùc Hoaït Ñoäng Toâng 
Ñoà (CARA: Center for Applied Research in the 
Apostolate) thuoäc Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng giaùo 
Georgetown ôû thuû ñoâ Washington. Sô Thö ñang laøm 
moät ñeà aùn nghieân cöùu veà kinh nghieäm soáng ñaïo cuûa 
ngöôøi Coâng giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø vaø yeâu caàu 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp laø moät trong soá caùc 
giaùo xöù Vieät Nam giuùp coäng taùc vôùi Sô trong ñeà aùn 
naøy. Cuï theå laø vaøo cuoái tuaàn leã tôùi ñaây (28 & 29/7), 
sau moãi Thaùnh leã, nhöõng ai coù theå ñöôïc xin vui loøng 
naùn laïi khoaûng 15 phuùt ñeå hoaøn taát baûn khaûo saùt do 
Sô ñöa ra. Kính mong moïi ngöôøi vui loøng giuùp Sô 
Maria thöïc hieän ñeà aùn naøy vaø ñoàng thôøi nhöõng döõ 
kieän do Sô thu thaäp cuõng giuùp chuùng ta coù moät caùi 
nhìn roõ raøng hôn veà hieän traïng cuûa Giaùo xöù ñeå töø ñoù 
coù theå ñeà ra nhöõng chöông trình muïc vuï phuø hôïp 
hôn. Cha Chính xöù chaân thaønh caûm ôn.

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
Chuùa Nhaät 22/7 trong Tuaàn 16 Thöôøng nieân naêm B.

Baét ñaàu Tuaàn Leã YÙ Thöùc Veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn 
Töï Nhieân.

- Thöù Hai 23/7. Leã Thaùnh Brigítta, Nöõ tu.
- Thöù Ba 24/7. Leã Thaùnh Sharbel Makhluf, Linh muïc.
- Thöù Tö 25/7. Leã Thaùnh Giacoâbeâ Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Naêm 26/7. Leã Thaùnh Gioakim vaø Anna,

Song thaân Ñöùc Trinh nöõ Maria. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 27/7 trong Tuaàn 16 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 28/7. Bieät kính Ñöùc Meï. Keát thuùc Tuaàn Leã Ù

YÙ Thöùc Veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï Nhieân.
- Chuùa Nhaät 29/7 trong Tuaàn 17 Thöôøng nieân naêm B.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG 
Ngày 22/7/2018   Lúc 7:00PM 

Giáo Khu 1   Bà Đỗ Quang Vinh    903-780-0830
2022 Glenbrook Meadow Dr., Garland, TX 75040 

Giáo Khu 4   Chị Đoàn Ngọc Khuyên    469-235-0228
2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040 

Giáo Khu 11 A/C Lê Tấn Dũng & Vàng    972-384-0366
  123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094 
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GIAÙO PHAÄN DALLAS CÖÛ HAØNH THAÙNH LEÃ KYÛ NIEÄM NGAÂN KHAÙNH & KIM KHAÙNH THAØNH HOÂN
SILVER AND GOLDEN ANNIVERSARY MASSES

Naêm nay, Giaùo phaän Dallas seõ toå chöùc 2 Thaùnh Leã rieâng ñeå möøng Kyû Nieäm Ngaân Khaùnh daønh cho caùc ñoâi vôï 
choàng möøng 25 naêm thaønh hoân & Kyû nieäm Kim Khaùnh daønh cho nhöõng ñoâi vôï choàng möøng 50 naêm thaønh hoân trôû 
leân.

* Thaùnh Leã Kyû Nieäm Kim Khaùnh cho nhöõng ñoâi vôï choàng thaønh hoân 50 naêm vaø töø 50 naêm trôû leân seõ ñöôïc
cöû haønh vaøo luùc 2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 25/8/2018 taïi Nhaø thôø Chính toøa Ñeàn Ñöùc Meï Guadalupe cuûa Giaùo 
phaän. Kyû nieäm 50 naêm thaønh hoân trôû leân daønh cho caùc caëp vôï choàng keát hoân vaøo naêm 1968 hoaëc tröôùc ñoù.

Muoán tham döï, xin ghi danh online ôû ñòa chæ www.cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018. Haïn choùt ghi 
danh laø Chuùa nhaät ngaøy 19/8/2018.

* Thaùnh Leã Kyû Nieäm Ngaân Khaùnh cho nhöõng ñoâi vôï choàng thaønh hoân ñöôïc 25 naêm seõ ñöôïc cöû haønh vaøo
luùc 2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 11/8/2018 taïi Nhaø thôø Chính toøa Ñeàn Ñöùc Meï Guadalupe cuûa Giaùo phaän. Kyû 
nieäm 25 naêm thaønh hoân daønh cho caùc caëp vôï choàng keát hoân vaøo naêm 1993.

Muoán tham döï, xin ghi danh online ôû ñòa chæ www.cathdal.org/Silver_Anniversary_August_2018. Haïn choùt ghi 
danh laø Chuùa nhaät ngaøy 5/8/2018.

This year, the Diocese of Dallas is hosting a Silver Anniversary Mass and a Gold Anniversary Mass—two separate 
Masses to celebrate those married 25 years, and those who are married 50 years and 50+ years.

* The Diocesan Gold Anniversary Mass celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be held on Saturday,
August 25, 2018 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples 
celebrating their 50th (married in 1968) or 50+ years of marriage (married in 1967 or before) in 2018. Registration is 
required; link to register is https://www.cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018. Registration deadline is 
Sunday, August 19, 2018.

* The Diocesan Silver Mass celebrating 25 years of marriage will be held on Saturday, August 11, 2018 at 2:00
p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples celebrating their 25th
anniversary in 2018 (married in 1993). Registration is required, link to register is https://www.cathdal.org/Silver_
Anniversary_August_2018. Registration deadline is Sunday, August 5, 2018.

KHAI GIAÛNG LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG 
CHO NGÖÔØI LÔÙN (RICA) 

2018-2019

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ khai giaûng 
Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2018-2019 vaøo thöù Ba ngaøy 
21 thaùng 8 naêm 2017 luùc 7 giôø 30 toái taïi Trung Taâm 
Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139-141.

Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø 
thöïc haønh ñôøi soáng cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái 
thöù Ba haèng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham döï 
Thaùnh Leã moãi saùng Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 
11:00am. Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo dòp Leã Chuùa 
Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng vaøo ngaøy 9/6/2019.

Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn 
ñôn vaø noäp taïi vaên phoøng Giaùo Xöù. Muoán bieát theâm 
chi tieát hoaëc coù thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi Phoù Teá 
Vincent Ñaøm Höõu Thö (972-523-0037)

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÃN  ÑI LEÃ 
SUNDAY MASS DURING SUMMER VACATION

Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, 
nhöng ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa 
nhaät. Neáu muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø 
Coâng giaùo gaàn ñoù, xin vaøo www.masstimes.org. Chæ 
caàn cho bieát ñòa chæ hoaëc zip code nôi mình ñang ôû, 
website naøy seõ cho bieát ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when 
traveling or when it is not practical to attend their regular 
parishes. Masstimes.org makes it much easier to search for 
a Mass by presenting all the possibilities in a geographical 
area on one page.This website provide worship times, 
church locations, contact information, website links and 
maps. There are 117,000 churches in 201 countries/
territories. Mass Times cooperates with parishes, dioceses 
and bishops’ councils and conferences to assemble the 
information about the churches. Mass Times only lists 
Catholic churches that are on diocesan web sites or 
information provided by a dioceses.
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NAÊM CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM: CAÛM NHAÄN TÖØ CON SOÁ 30
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñaõ xin Toøa Thaùnh cho môû 

Naêm Thaùnh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam ngaøy 19-6-2018 nhaân 
kyû nieäm 30 naêm ngaøy 117 vò töû ñaïo taïi Vieät Nam ñöôïc Ñöùc 
Thaùnh Giaùo Hoaøng Gioan-Phaoloâ II naâng leân haøng hieån thaùnh 
(19-6-1988). Caùc dòp moác kyû nieäm lôùn thöôøng laø 25 naêm, 50 naêm 
hay 100 naêm. Vaäy con soá 30 naêm, moät con soá hôi khaùc thöôøng 
cuûa moät dòp kyû nieäm raát quan troïng cuûa moät Giaùo Hoäi ñòa phöông 
vaø ñöôïc naâng leân haøng Naêm Thaùnh thì chaéc haún coù nguyeân do 
chính ñaùng vaø caáp thieát naøo ñoù. Chaéc haún HÑGMVN nhaän thöùc 
raèng thôøi ñieåm naøy, giai ñoaïn naøy vaø trong boái caûnh xaõ hoäi Vieät 
Nam hoâm nay, ñoaøn chaùu con Coâng Giaùo Vieät Nam phaûi noã löïc 
soáng tinh thaàn chöùng nhaân ñöùc tin caùch trieät ñeå hôn (nguyeân 
nghóa cuûa haïn töø “töû ñaïo” laø “laøm chöùng nhaân”). Duø khoâng theå 
traùnh khoûi nhieàu baát caäp vaø sai soùt nhöng cuõng xin maïo muoäi 
chia seû moät vaøi caûm nhaän caù nhaân khôûi ñi töø con soá 30 naêm 
khoâng maáy bình thöôøng naøy qua nhöõng caâu hoûi töø deã ñeán khoù 
nhö sau:

1. Ai laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng tröïc tieáp gaây ra söï töû ñaïo
cho 117 vò ñöôïc tuyeân hieån thaùnh ôû treân? Vaø coøn raát nhieàu vò 
chöa ñöôïc tuyeân phong trong soá gaàn 130 ngaøn vò bò baùch haïi cho 
ñeán cheát. Deã daøng traû lôøi ñoù laø caùc vua quan Vieät Nam chuùng ta. 
Theo söû saùch thì 117 vò Thaùnh Töû Ñaïo taïi Vieät Nam ñaõ bò gieát 
trong nhöõng ñôøi vua chuùa sau ñaây: 2 vò döôùi thôøi chuùa Trònh 
Doanh (1740-1767). 2 vò döôùi thôøi chuùa Trònh Saâm (1767-1782). 
2 vò do saéc leänh cuûa vua Caûnh Thònh (1782-1802). 58 vò döôùi thôøi 
vua Minh Maïng (1820-1841). 3 vò döôùi thôøi vua Thieäu Trò 
(1841-1847). 50 vò döôùi thôøi vua Töï Ñöùc (1847-1883).

Vaäy ai laø nhöõng ngöôøi coù khaû naêng “baét” Kitoâ höõu Coâng Giaùo 
Vieät Nam hoâm nay phaûi soáng chöùng nhaân ñöùc tin caùch trieät ñeã 
nghóa laø “töû ñaïo”? Cuõng deã daøng traû lôøi ñoù laø nhöõng ngöôøi coù 
quyeàn haønh ngoaøi xaõ hoäi, coù suùng oáng, ñaïn döôïc caùch hôïp phaùp 
trong tay, coù toøa aùn, coù nhaø tuø…

2. Thöû hoûi ñaâu laø nguyeân côù gaây ra söï baùch haïi vaø daãn ñeán söï
töû ñaïo cuûa caùc chöùng nhaân ñöùc tin? Coù theå do moät vaøi ngoä nhaän 
veà kieåu caùch thaûo hieáu vaø toân kính toå tieân oâng baø cuûa ngöôøi 
Coâng Giaùo maø vua quan vaø nhieàu anh em löông daân cho raèng 
theo ñaïo Taây laø “boû oâng boû baø”. Cuõng coù theå do taâm lyù baøi ngoaïi 
caùch quaù khích cuûa moät soá vua quan coäng theâm söï gieøm pha nghi 
ngôø ngöôøi Coâng Giaùo tieáp tay cho giaëc ngoaïi xaâm, caùch rieâng töø 
thôøi “Vaên Thaân” trôû veà sau. Nhöõng lyù do naøy tuy coù aûnh höôûng 
nhöng chuùng khoâng phaûi laø chuû yeáu vaø chæ trong moät vaøi tröôøng 
hôïp ñaëc thuø. Töø thôøi chuùa Trònh Doanh (1740-1767) ñeán heát trieàu 
ñaïi vua Thieäu Tri (1841-1847) thì nöôùc Phaùp chöa xaâm laêng nöôùc 
Vieät chuùng ta. Naêm 1858 quaân Phaùp môùi ñoå boä vaøo Ñaø Naüng vaø 
soá thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam sau caùi moác thôøi gian aáy laø 37 vò, coøn 
tröôùc ñoù laø 80 vò. Thaùnh Phanxicoâ Traàn Vaên Trung ñaõ töøng khaúng 
khaùi raèng: “Taâu Beä haï, ñi daùnh giaëc Taây thì haï thaàn ñaùnh heát 
mình, nhöng boû ñaïo thì khoâng bao giôø”. Cha thaùnh Emmanuel 
Nguyeãn Vaên Trieäu cuõng ñaõ roõ raøng veà ñaïo thaûo hieáu: Taâu Beä haï, 
haï thaàn toân kính cha haï thaàn nhö “haï phuï”. Haï thaàn toân kính ñöùc 
vua nhö “trung phuï”, nhöng haï thaàn phaûi thôø kính Thieân Chuùa 
nhö “thöôïng phuï”. Nhö theá coøn coù moät lyù do saâu xa khieán söï 
baùch haïi xaûy ra maø nhieàu thöùc giaû hieän nay ñaõ nhìn nhaän, ñoù laø 
vì ngöôøi Coâng Giaùo tin nhaän chaân lyù neàn taûng laø chæ coù moät 
Thieân Chuùa duy nhaát maø thoâi, laø Ñaáng döïng neân vuõ truï ñaát trôøi 
vaø Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Con Moät cuûa Ngöôøi ñaõ xuoáng theá laøm 
ngöôøi loan baùo Tin Möøng cöùu ñoä. Hoï quyeát soáng theo lôøi daïy cuûa 
Chuùa Gieâsu vaø loái soáng cuûa hoï, ñaëc bieät quy cheá moät vôï moät 
choàng, khoâng theå ly dò ñaõ gaây ra söï gai chöôùng cho nhöõng ngöôøi 
giaøu coù, quyeàn cao chöùc lôùn voán chöa haún döøng laïi möùc “naêm theâ, 
baûy thieáp”.Thieát töôûng raèng nhöõng lyù côù cuûa moät thôøi xa xöa ñaõ 
gaây ra caûnh baùch haïi ngöôøi Coâng Giaùo nay nhö ñaõ khoâng coøn. 

Thieát töôûng raèng nhöõng lyù côù cuûa moät thôøi xa xöa ñaõ gaây 

Xaõ hoäi Vieät Nam hoâm nay ñaõ chính thöùc thöøa nhaän cheá ñoä nhaát 
phu nhaát phuï vaø noù ñaõ ñöôïc luaät hoùa caùch minh nhieân. Baø con 
löông daân, anh chò em khaùc ñaïo cuõng khoâng coøn ngoä nhaän laø 
ngöôøi Coâng Giaùo thì “boû cha boû meï”. Nhieàu nhaø trí thöùc vaø caû 
giôùi chöùc caàm quyeàn haàu chaéc hieåu roõ ñaïo thaûo hieáu cuûa Coâng 
Giaùo coù tính trieät ñeå nhö theá naøo. Chuyeän toân thôø moät Thieân 
Chuùa treân heát moïi söï thì khoâng ai caám caûn, traùi laïi ñaõ ñöôïc luaät 
phaùp “baûo hoä” caùch coâng khai. Vieäc xaây döïng cô sôû toân giaùo ö? 
Hieän nay xem ra khaù deã daøng. Muoán toå chöùc leã laïc hoaønh traùng 
ö? Khoâng khoù. Maø nhieàu khi coøn ñöôïc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå 
thieân haï treân theá giôùi ngöôõng moä “söï töï do toân giaùo” cuûa nöôùc 
Vieät. Duy chæ moät ñieàu maø nhieàu vò laõnh ñaïo xaõ hoäi khoâng heà 
muoán ñoù laø ñöøng xen vaøo chuyeän chính trò vaø xaõ hoäi maø thoâi daãu 
cho coù ñoù nhieàu khuaát taát, sai traùi thaäm chí baát coâng ñang toàn taïi 
maët naøy hay laõnh vöïc kia. Theá maø Kitoâ höõu chuùng ta khoâng chæ 
ñöôïc môøi goïi maø coøn bò ñoøi hoûi phaûi laøm chöùng cho chaân lyù, phaûi 
baûo veä coâng lyù neáu muoán soáng xöùng laø moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ.

Söï thaät thì deã maát loøng vaø haàu chaéc deã maát nhieàu quyeàn lôïi 
chính ñaùng vaø coù theå maát caû maïng soáng khi maø söï thaät aáy laïi 
ñuïng chaïm ñeán ngöôøi quyeàn cao chöùc troïng. Baûo veä coâng lyù thì 
söï thöôøng phaûi chaáp nhaän nhieàu thöông ñau. Vì Danh Gieâsu, 
Ñaáng laø Ñöôøng, laø Söï Thaät vaø laø Söï soáng, chuùng ta seõ bò nhieàu 
ngöôøi ghen gheùt vaø bò baùch haïi. Khi xin Toøa Thaùnh môû Naêm 
Thaùnh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam nhaân caùi dòp khoâng maáy 
bình thöôøng laø 30 naêm thì toâi thieån nghó HÑGMVN xaùc tín raèng 
thôøi ñieåm naøy vaø trong hoaøn caûnh xaõ hoäi hieän nay Kitoâ höõu Coâng 
Giaùo Vieät Nam chuùng ta caàn hieân ngang soáng chöùng nhaân cho Tin 
Möøng cöùu ñoä, caùch rieâng baèng vieäc loan truyeàn chaân lyù vaø baûo veä 
coâng lyù.

Chuùa Gieâsu ñaõ töøng caên daën raèng trong hoaøn caûnh bò baùch haïi 
thì phaûi bieát soáng khoân ngoan nhö con raén vaø ñôn sô nhö chim boà 
caâu (x. Mt 10,16). AÂn suûng cuûa Chuùa khoâng loaïi tröø nhöõng noã löïc 
töï nhieân cuûa loaøi ngöôøi. Xin ñöøng queân thöù töï trong lôøi daïy cuûa 
Chuùa Gieâsu. Tröôùc heát laø haõy noã löïc haønh xöù caùch khoân ngoan roài 
sau ñoù haõy phoù thaùc cho quyeàn naêng vaø aân suûng cuûa Thieân Chuùa 
chöù khoâng phaûi ngöôïc laïi. Vì chöng ñaõ töøng coù ñoù nhieàu ngöôøi khi 
gaëp caûnh khoù thì chæ bieát khoanh tay phoù thaùc cho Thieân Chuùa 
caùch thuï ñoäng.

Ñeå coù theå can ñaûm vaø hieân ngang loan truyeàn chaân lyù vaø baûo 
veä coâng lyù thì phaàn phía caùch khoân ngoan cuûa chuùng ta ñoù laø haõy 
giöõ ñöùc coâng bình vaø soáng tình lieân ñôùi thieát thaân vôùi anh chò em 
ñang bò ñaøn aùp caùch baát coâng. Hieän thöïc cho thaáy khi chính chuùng 
ta hay ngöôøi thaân ruoät thòt chuùng ta ñang kinh doanh caùch thieáu 
coâng minh thì chuùng ta khoù maø môû mieäng noùi lôøi söï thaät vì haù 
mieäng seõ maéc quai. Qua thoâng tin thì chuùng ta phaûi chaân nhaän 
moät thöïc tieãn trong xaõ hoäi hieän nay ñoù laø ñeå saûn xuaát kinh doanh 
coù laõi vaø böôùc vaøo haøng coù maùu maët thì chuyeän moùc ngoaëc, loùt 
tay hay chuyeän luoàn laùch luaät leä laø chuyeän bình thöôøng nhö côm 
böõa. Vaø neáu chuùng ta khoâng thaät söï xem ngöôøi ngheøo heøn, keû bò 
aùp böùc laø anh chò em ruoät thòt cuûa mình caùch naøo ñoù thì haàu chaéc 
cuõng seõ khoâng coù chuyeän can ñaûm baûo veä coâng lyù.

Mong sao Naêm Thaùnh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam ñaõ môû ra 
vaø ñöøng kheùp laïi vôùi moät vaøi leã hoäi long troïng beân ngoaøi hay 
nhöõng cuoäc haønh höông ñeå tín höõu tìm kieám ôn toaøn xaù caùch vuï 
lôïi, maëc duø vaãn coù ñoù nhieàu taâm tình ñaïo ñöùc. Ñöùc tin khoâng heä 
taïi ôû nhöõng taâm tình ñaïo ñöùc choùng qua maø phaûi ñöôïc deät xaây 
treân moät söï tröôûng thaønh cuûa yù thöùc vaø tinh thaàn traùch nhieäm. 

Lm. Giuse Nguyeãn Vaên Nghóa (Ban Meâ Thuoät)
(Vietcatholic.net)
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VAÊN PHOØNG KHOÁI GIAÙO DUÏC ÑOÙNG CÖÛA 
MUØA HEØ

Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc ñoùng cöûa trong Muøa 
Heø keå töø Chuùa nhaät 28/5 vaø seõ môû cöûa laøm vieäc trôû 
laïi vaøo Chuùa nhaät 12/8. Ngaøy Khai giaûng caùc Chöông 
trình Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå laø 
vaøo Chuùa nhaät 19/8. Xin löu yù laø ngaøy Khai giaûng 
naêm nay nhaèm vaøo Chuùa nhaät 19/8 töùc laø 2 tuaàn leã 
tröôùc Cuoái Tuaàn Leã Lao Ñoäng (thay vì 1 tuaàn leã nhö 
moïi naêm).

The Sunday School Office will be closed as of 
Sunday May 28th and reopen on Sunday August 
12th. The First Day of the 2018-2019 School Year 
will be on Sunday 19th (2 weeks before Labor Day 
Weekend).

TRANG PHUÏC TRONG THAÙNH LEÃ
DRESS CODE FOR HOLY MASS 

Ñeå baøy toû söï kính troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø toân 
troïng vôùi ngöôøi khaùc, khi ñeán Nhaø thôø, xin moïi ngöôøi 
löu yù veà trang phuïc:

KHOÂNG maëc aùo ba loã
KHOÂNG maëc quaàn ñuøi
KHOÂNG maëc vaùy quaù ngaén
KHOÂNG maëc aùo hôû naùch
KHOÂNG maëc aùo moûng xuyeân thaáu
KHOÂNG maëc aùo khoeùt coå saâu
NO T-shirt
NO Shorts 
NO Short skirts or short dresses  
NO Tank tops or Spaghetti straps 
NO See through garments

NO Low cut shirts

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm 

hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh 
thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö 
Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû 
audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình 
cuûa website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông trình 
ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán 
ghi danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn access 
code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät 
account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then 
establish an individual account.

SA MAÏC ÑOAØN TNTT EMMANUEL
EUCHARISTICE YOUTH MOVEMENT CAMP

Date: August 10th @ 6pm – August 12th @ 12pm,   
Location: East Fork Park - Lake Lavon
Address: 1901 Skyview Drive, Wylie, TX 75098 
Registration: July 1st – July 22nd 
Fee: $30 with T-shirt
Who: All TNTT members

#BEGOLDEN (continued)
The Diocese of Dallas has launched a year-

long initiative to promote the observance of the Golden 
Rule in our relationship with others. This year-long 
reminder to treat others as we want to be treated – with a 
special focus on immigrants – is an important message 
right now for people all around the Dallas area.

Why dont they come legally like my ancestors 
did? Why dont they get in line and wait their turn? For 
many who immigrated in years past there were no 
restrictive immigration laws. People came as they wished. 
They might only be turned back if they were sick in some 
obvious way. For many, especially for low-skilled workers, 
there are very few visas available and waiting for one 
can take many years. There is no legal path of 
entry. Yet they face pressing situations of violence in 
their home countries or great economic distress which 
leads many to risk the dangerous journey.
What if I dont agree with the Bishops/Popes stance?

A: Many people are focusing on the politics 
and legalities surrounding immigration – but the 
Popes Share the Journey campaign and Bishop Burns 
and other advocates #BEGOLDEN initiative challenges 
us to think about immigration as a human issue and 
elevate the conversation to be about people (not just 
politics or laws). #BEGOLDEN is calling attention to how 
we think about our neighbors from other countries – who 
may be citizens or immigrants - and what action we 
can take to make the situation better for everyone in our 
community. 

Reminder from Bishop Edward Burns April 6 
letter: #BEGOLDEN will be an effort to highlight the 
dignity of all immigrants and refugees. We aim to 
open up the conversation about our immigrant brothers 
and sisters from one in which they are often vilified and 
disrespected to one that highlights their humanity and 
their importance in our city and in our church 
communities. Pope Francis, in his address to Congress 
in 2015, invoked the Golden Rule specifically in regard 
to immigrants and refugees saying: 

“Let us remember the Golden Rule: Do unto others as 
you would have them do unto you. This Rule points us in a 
clear direction. Let us treat others with the same 
passion and compassion with which we want to be treated. 
Let us seek for others the same possibilities which we seek 
for ourselves. Let us help others to grow, as we would 
like to be helped ourselves. In a word, if we want security, 
let us give security; if we want life, let us give life; if we 
want opportunities, let us provide opportunities. The 
yardstick we use for others will be the yardstick which time 
will use for us.”
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 15/7/2018)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,513.00
Tieàn Röûa Toäi: $240.00
Tieàn Leã Cöôùi: $350.00
Tieàn Quaûng Caùo: $1,175.00

Africa Mission: $3,603.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)

 SDB      Teân Soá Tieàn
0068       Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0143       Leâ Höõu Quang $10.00 
0394       Ñoaøn Thanh Taâm $2.00 
0514      Tröông Quang Tuyeán $10.00 
0569      Vuõ Vaên Cöôøng $4.00 
0661      Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0852      Nguyeãn Ñöùc Phöôùc $20.00 
0934      Vuõ Ngoïc Tieán $20.00 
1035      Phaïm Thò Kim Dung $5.00 
1196      Hoà Ñöùc Thaéng $20.00 
1308      Nguyeãn Vuõ Thi $10.00 
1319      Nguyeãn Uyeân $10.00 
1341      Hoaøng Tieán Caàn $20.00 
1400      Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1519      Buøi Tuaán Haûi $10.00 
1775      Voõ Tuù Thanh $50.00 
1830      Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1971      Nguyeãn Thò Ngoïc Haø $100.00 
2363      Nguyeãn Vinh $10.00 
2383      Leâ Thieân Huy $500.00 
2456      Traàn Thò Nhö Phöôïng $5.00 
2607      Ñinh Vaên An $10.00 
2653      Nguyeãn Kim Khaùnh $5.00 

2881      Huyønh Phöôùc Truyeàn $10.00 
2974      Nguyeãn Thò Thanh Trang          $20.00 

              AÅn Danh $15.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá    Teân Soá Tieàn
0254           Nguyeãn Vaên Hueä           $200.00  
0303           Phaïm Thanh Huøng           $1,100.00 
0414           David & Ann Nguyeãn       $1,000.00 
0505           Nguyeãn Hieán            $200.00 
0632           Phan Chaùnh Quang            $100.00 
0647           Nguyeãn Toaøn Vinh            $200.00 
0654           Nguyeãn Huy Trung            $100.00 
0656           Traàn Kim            $100.00 

GIAÛI TOÄI SAÙNG THÖÙ NAÊM HAÈNG TUAÀN
Keå töø thaùng 7 trôû ñi, Giaùo xöù seõ coù cha ngoài 

toøa giaûi toäi vaøo moãi thöù Naêm töø 9-10 giôø saùng cho 
nhöõng ngöôøi khoâng theå ñi xöng toäi vaøo nhöõng buoåi 
chieàu. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät vaø khaån caáp, anh 
chò em coù theå lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå 
laáy heïn vôùi caùc cha ñeå xöng toäi ngoaøi thôøi gian qui 
ñònh.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 26
MUØA THU 2018

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàuThöù Saùu, 
ngaøy 7 thaùng 9, 2018 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm 
Thaùnh An Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp.

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

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

* Thöù Saùu 14 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:00
PM; Thöù Baûy 15 thaùng 9, 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.

Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.Neáu coù 
thaéc maéc xin goïi: 972-414-7073.
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Mark 1:57-66,80 

Meditation: What does the image of a shepherd tell us about God's care for us? Shepherding was one of 
the oldest of callings in Israel, even before farming, since the Chosen People had traveled from place to place, 
living in tents, and driving their flocks from one pasture to another. Looking after sheep was no easy calling. It 
required great skill and courage. Herds were often quite large, thousands or even ten thousands of sheep. The 
flocks spent a good part of the year in the open country. Watching over them required a great deal of attention and 
care. 

Stray sheep must be brought back lest they die
Sheep who strayed from the flock had to be sought out and brought back by the shepherd. Since hyenas, jackals, 

wolves, and even bear were common and fed on sheep, the shepherds often had to do battle with these wild and 
dangerous beasts. A shepherd literally had to put his life on the line in defending his sheep. Shepherds took turns 
watching the sheep at night to ward off any attackers. The sheep and their shepherds continually lived together. 
Their life was so intimately bound together that individual sheep, even when mixed with other flocks, could 
recognize the voice of their own shepherd and would come immediately when called by name. 

God himself leads us like a good shepherd
The Old Testament often spoke of God as shepherd of his people, Israel. The Lord is my shepherd, I shall not 

want (Psalm 23:1). Give ear, O Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock! (Psalm 80:1) We are his 
people, and the sheep of his pasture (Psalm 100:3). The Messiah is also pictured as the shepherd of God's people: 
He will feed his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms (Isaiah 40:11). 

Jesus told his disciples that he was the Good Shepherd who was willing to lay down his life for his sheep 
(Matthew 18:12, Luke 15:4, John 10). When he saw the multitude of people in need of protection and care, he was 
moved to respond with compassionate concern. His love was a personal love for each and every person who came 
to him in need. 

Jesus is the Shepherd and Guardian of our souls
Peter the apostle called Jesus the Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25). Do you know the peace 

and security of a life freely submitted to Jesus, the Good Shepherd? In the person of the Lord Jesus we see the 
unceasing vigilance and patience of God's love. In our battle against sin and evil, Jesus is ever ready to give us 
help, strength, and refuge. Do you trust in his grace and help at all times? 

"Lord Jesus, you guard and protect us from all evil. Help me to stand firm in your word and to trust in your help 
in all circumstances. May I always find rest and refuge in the shelter of your presence." 

Psalm 23:1-6

1 The LORD is my shepherd, I shall not want; 
2 he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters; 
3 he restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. 
4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil; for you are with me; your rod and    
   your staff, they comfort me. 
5 You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil, my cup overflows. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD 

   for ever. 



Handy Man
Nhận sửa chữa, thay thế các thiết bị 
phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp. Kinh 
nghiệm, tận tâm, công việc bảo đảm.

Tựu Trương:

214-460-8777 or 214-682-2939
 (xin để lại số phone và lời nhắn)

HÀNH HƯƠNG NEW MEXICO usa
- Viếng Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria Guadalupe, Hobbs New 
Mexico, khóc tỏa mùi hương thơm hoa hồng (có chuyến đi trong 
ngày)
- Viếng Cầu Thang Thánh Giuse tại nguyện đường Loretto Santa 
Fe, New Mexico
- Viếng Đức Mẹ Hố Cát tại Vương Cung thánh đường Basilla, 
Chimayo New Mexico

DỊCH VỤ
- Hướng dẫn thi bằng lái xe (100/100 pass)
- Kinh doanh mở tiệm Nails / Dạy nails (từ A-Z)
- Đưa rước phi trường (giúp check in)
- Đưa rước Dallas - Houston (hàng tuần)

Mọi chi tiết xin liên lạc Linh  904-924-4327  Cell

         214-703-9923  Bus.

3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Caïnh chôï Hieäp Thaùi)
Giôø môû cöûa 7AM-7PM

v Xin vui lòng ủng hộ các Thân chủ quảng cáo trong Bản tin Mục Vụ v  vTrang 9 v    

1/4-1/1027/5-27/7 27/5-27/7 27/5-27/6

3/6-3/7

BÁN THỊT HEO RỪNG

Anh Chung 
254-729-5622
407-460-0615

SHaRE PHòNG

3/6-3/7 3/6-3/8

1/7-1/10

1/7-?

Cho mướn phòng gần nhà 
thờ, gần Kroger & Tom Thumb 
đường Shiloh & Campbell

L/L 214-680-2432

Nhận đưa rước học sinh học 
hè, đầu năm 2018-2019, người 
đi làm, phi trường, khám bệnh, 
casino, SSI...Giá rẻ.

Xin LL Út Hồng: 

469-815-1040

DỊCH VỤ ĐƯa ĐóN CầN NGƯờI

CầN GấP THợ NaIlS

Cần 1 người đến nhà chăm 
sóc 1 cụ bà, Full or part time,  
$10/giờ hoặc hơn tùy theo 
kinh nghiệm. Chị Hồng

 972-898-6966

Cho thuê condo 2 phòng 
ngủ gần khu Saigon 
Mall, Beltline và Jupiter, 
Richardson. L/L Ông Hân 

   469-367-9470

CHO THuê CONDO
Tiệm lớn cách Saigon Mall 15’ 
cần nhiều thợ nails, chỗ làm 
thoải mái, tip cao, bao lương 
800-1K mỗi tuần.  Xin gọi

    469-537-8681

Cần một người khỏe mạnh để 
giúp cho cha mẹ già đau yếu, 
6-7 tiếng/ngày. Giá cả và giờ làm 
có thể thương lượng. Cần biết lái 
xe. Gần 75 @ Spring Creek Pwy, 
Plano. L/L cô Kim
817-680-4511or972-365-7032

CầN NGƯờI 
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3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042
972-276-7342

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Complete Auto Service
All Work Warranree

Thaønh Taân
Anh Baèng & John Bui

Moät nôi ñaùng tin caäy - Giaù caû phaûi chaêng cho Ñoàng Höông

Quan - Höng Quan Höng: 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua baùn nhaø ñaát trong toaøn vuøng Dallas vaø phuï caän
- Nhaø môùi xaây, nhaø cuõ, nhaø ñaáu giaù, nhaø short sale, nhaø bò tòch
thu, v.v...  Quaûn lyù nhaø cho möôùn, tìm ngöôøi möôùn nhaø, mua nhaø
ñaàu tö cho möôùn, v.v... Taän taâm, kinh nghieäm, laøm vieäc quanh naêm.

Vaên phoøng ñoái dieän Richland College soá 445 E. Walnut St, phoøng 105, Richardson, TX 75081 

- SÖÛA OÁNG NÖÔÙC BÒ BEÅ, OÁNG GAS BÒ XÌ, HAØN OÁNG ÑOÀNG
- THOÂNG NGHEÏT CAÙC LOAÏI OÁNG COÁNG, OÁNG MAÙY LAÏNH, MAÙY GIAËT..V.V.
- THAY MÔÙI HOAËC SÖÛA BÌNH NÖÔÙC NOÙNG (WATER HEATER)
- SÖÛA VOØI TÖÔÙI CAÂY, CAÙC LOAÏI FAUCETS, BOÀN TAÉM, MAÙY RÖÛA CHEÙN..V.V.
-THAY LOÏC NÖÔÙC, MAÙY XAY RAÙC, TOILET, QUAÏT HUÙT, CABINET, BATHTUB
- GAÉN CÖÛA KIEÁNG P. TAÉM.  NHAÄN LAØM TAÁT CAÛ COÂNG VIEÄC VEÀ NÖÔÙC

972-757-3921Trieàu Phaïm

THÔÏ CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

Cần tuyển 
nhân viên

(lương giờ+commision+bonus)

- Nếu bạn cảm thấy cần các dịch vụ của
chương trình chăm sóc sức khỏe, hãy gọi
ngay hôm nay để xem nếu bạn đủ điều kiện

- Chúng tôi cần thêm y tá Việt Nam để chăm
sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà
- Cần người giúp chăm sóc cho 1 bà cụ tại nhà
- Cần người giúp đăng ký gia nhập chương trình

L/L Cheri Chúc Nguyễn 214-717-7787

Tel: 972-891-5571
550 S. Edmons Lane #202, Lewisville TX 75067

QUAÛNG CAÙo xIN GoÏI

972 - 414 - 7073

972-757-9820

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
(có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

VIỆC lÀM uY TÍN, TẬN TÂM

1/6-31/7

1/7-30/9

24/12-24/6

IMI INSuRaNCE INC.
Bảo hiểm xe, nhà và cơ sở thương mại
Chúng tôi có giá bảo hiểm phải chăng 
cho nhà và xe. Ví dụ nhà ở Dallas, zip 
code 77386, giá nhà $599,900, giá bảo 
hiểm $1,002

Mathew Nguyen-lan Nguyen
469-855-8963

10/6-10/7

6/5+1yrs

15/4-15/6

THợ HÀN
- Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ

- Cửa sắt, cửa an toàn - Carpot patio
- Nhận làm tất cả các loại cửa sắt.

 Liên lạc: Thiện Nguyễn  214-208-4883
972-835-8519

CầN THợ BộT, DIP
Bao lương $800-$1000, trên chia. 
cần thợ đàng hoàng, muốn làm việc 
lâu dài, tiệm vui vẻ cách Garland 32 
phút, nếu cần đi chung xe.

214-680-6665
214-391-7880

CHO MƯỚN PHòNG
Cho mướn phòng khu Hồng 
kông, có internet, ưu tiên cho
nữ học sinh $350.00/tháng 

469-969-4754
6/5-6/6

13/5-13/7

15/7-15/8 15/7-13/9

22/7-22/8

CầN THợ NaIl
New $1,000 - Frisco
Cần nhiều thợ nail gấp, thợ 
bột, thợ bột nhúng, Gel, 
chân tay nước.  Manager và 
người clean up FT/PT  

469-260-7779

Nhận giữ trẻ từ 1 tháng đến 
4 tuổi
2301 Bermuda Dr, Garland, 
TX 75044
L/L Bà Yến 

NHẬN GIữ TRẻ

NHẬN GIữ TRẻ

469-345-0501

QUAÛNG CAÙo xIN GoÏI
972 - 414 - 7073

NHAø BìNH AN
Gx ÑöÙC MEÏ HAèNG CöÙU GIUÙP

Xin lieân laïc chò Voõ Thò Ngoïc Lieâm 

972-234-0565
(xin ñeå laïi lôøi nhaén)

 Email: sales@dmhcg.net.  

              Columbarium Website: 
www.dmhcg.net

Picture Plaque:
  $250.00

Single Nameplate: 
 $350.00

Double Nameplate: 
 $450.00

Giữ trẻ từ sơ sinh tới 12 
tuổi. Gần nhà thờ ĐMHCG 
(Đường Renner). L/L Tâm 
Hoàng   

469-321-1101

Nhận làm mới, sửa 
chữa, phục hồi ảnh 
tượng thờ. L/L: Nguyễn 

214-400-2021

469-406-8377

CHO MƯỚN PHòNG 
Gần Firewheel Mall.
1 tháng/$300. L/l: Huỳnh My 
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 PHÔÛ BAÈNG

Email: mdinh1@farmersagent.com

• XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
• NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
• QUYÕ ÑAÏI HOÏC

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)

MAI DINH INSURANCE AGENCY

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044
(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

NAiLS WAREHOUSE

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000

Giôø môû cöûa: T2: 10am- 7pm , T3- T6:  9am-6pm, T7: 8am-2pm

3031 South 1st  Street Ste# 400, Garland, TX 75041
2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc Jupiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải phẫu
- Răng giả các loại - nha khoa trẻ em - phòng ngừa

972-235-3999

BS Nha Khoa NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP, 
người lớn Molina Medicaid

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

FREE mÁy NHẬN CREDiT CARD
* Lệ phí rẻ nhất  (1.25% discount rate). 
* Không phải tốn tiền mua máy. 
* Ngăn ngừa CHECK không 
tiền bảo chứng.

972-408-5996 / 800-718-9648

QUAÛNG CAùO XIN GOÏI

972 - 414 - 7073
Giaù bieåu coù ñaêng treân website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn Advertising fee
"You can order and pay for an 
ad on-line with credit cards at 
www.dmhcg.net. Thank you."

Tri and Lily Nguyen
Realtors

Residential and Commercial
469-233-0289
469-877-6086

lilynguyenrealtor@ gmail.com
andytringuyen@ yahoo.com

- 18 năm kinh nghiệm
- Bán nhà nhanh, lệ phí rẻ
- Mua nhà không check income, không check credit.
- Mua nhà mới (New home) quý khách sẽ được giúp tiền down 
hay closing cost 214-727-3735

Email: mtn1429@yahoo.com

(Citiwide properties)

27/5-27/8

Lạy Chúa 

xin thương xót

 chúng con 

và toàn thế giới

Xin Chúa chúc lành cho con
Đa Minh Nguyễn Landy

QUAÛNG CAùO XIN GOÏI
972 - 414 - 7073

Giaù bieåu coù ñaêng treân 
website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn 
Advertising fee



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARDWOOD FLOOR iNC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG HẸN - TẬN TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334

Quảng cáo xin gọi 972.414.7073 - Thân chủ quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình.

3443 W. Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goùc Jupiter & Campbell)

- Nha Khoa Trẻ Em - Gia Đình - Thẩm Mỹ - Niềng Răng
 - Free exam hoặc free whitening

 - Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30%-50%)
Nhận Bảo Hiểm PPO, Children Medicaid, and CHIP

- Hardwood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood 

& Laminate at Affordable price

972-414-1515

Ngô Lan Phương, D.D.S.
T2-T7: 9am-6pm, T3:12pm-8pm

(866) 949-1639

NiỀNg RăNg $3,000./$49.00
mỖi THÁNg TRỞ LêN

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE CỘ - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ

SỨC KHỎE - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

Home office: Bloomington, Illinois
THIÊN X THAI 972-470-9883

Full Duplex
ở North Garland
3/2 Great Cash Flow
CASH  ONLY

Đức Nguyễn 

214-755-9948 QUAÛNG CAùO XIN GOÏI
972 - 414 - 7073

Giaù bieåu coù ñaêng treân 
website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn 
Advertising fee

Chuyên: - Áo dài cưới 
- Áo dài cách tân, các kiểu 
- Có vải sẵn.
 L/L Thoa:

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đức Mẹ HCG

Nhà bán gần GXĐMHCG
3/2/2. Gọi anh Đức gấp
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