
Thaùnh Leã Chuùa Nhaät
     Leã I (Leã Gia Ñình) .................7:30 AM
     Leã II (Leã Thanh Nieân) ............ 10:00 AM
     Leã III (Leã Thieáu Nhi) ................. 12:00 PM
     Leã IV (Leã Gia Ñình) .................5:00 PM

Ngaøy Thöôøng
     Thaùnh Leã .................7:00 AM vaø 7:00 PM

Thöù Baûy
     Khaán ÑMHCG ............................ 5:30 PM
     Thaùnh Leã .................8:00 AM vaø 6:00 PM

Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
     Thaùnh Leã, Chaàu Löôït ................. 7:00 PM

Thöù Saùu Ñaàu Thaùng
     Chaàu Ñeàn Taï, Thaùnh Leã ............ 6:00 PM

Leã Troïng - Buoäc
     Leã Saùng ..................  6:45 AM vaø 9:00 AM 
     Leã Chieàu .................7:00 PM vaø 9:00 PM

Ñoïc Kinh Toân Vöông Chuùa Nhaät   
     Xin lieân laïc vôùi caùc Tröôûng Khu.
Giaûi Toäi
Thöù 2 vaø Thöù 3:  Khoâng coù giaûi toäi, 
Thöù 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thöù 7:  5:15 pm-6:00 pm

Röûa Toäi 
Xin lieân laïc vôùi VPGX tröôùc ñaàu thaùng ñeå ñöôïc höôùng 
daãn Röûa Toäi luùc 7:00 pm Thöù Baûy ñaàu thaùng vaø Röûa 
Toäi luùc 4:00pm Thöù Baûy tuaàn II moãi thaùng.

Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng - Döï Bò Hoân Nhaân
Xin lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù.

Hoân Phoái 
Caàn lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù ít nhaát saùu thaùng 
tröôùc ngaøy cöôùi ñeå laøm hoà sô Hoân Phoái.

Ñaùm Tang
Khi coù ngöôøi qua ñôøi, xin LL
oâng Phaïm Ñöùc Huøng: 469-212-3452 

Chuùa Nhaät: Giaùo Lyù-Thieáu nhi -Vieät ngöõ

Giaùo Lyù: 10:15am - 11:45am
Vieät Ngöõ: 2:00pm - 3:00 pm
Thieáu nhi: 3:00pm - 4:00pm

Chöông Trình MuïC Vuï

Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
Baø Lyù Thò Kim Phieán . . . 972-496-6752

Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï
OÂ. Vuõ Tieán Coâng.....972-496-7602

Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
 Baø Vuõ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Ñoaøn Thanh Nieân Coâng Giaùo
A.Nguyeãn Theá Cöôøng . . .469-500-4189

Muïc Vuï Giôùi Treû
A.Quyù Phaïm .....214- 991-7894

Nhoùm Nguoàn Soáng
A.  Nguyeãn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Traät Töï
A. Huy Huyønh 214-563-3192. 

Nhoùm Laøm Ñeïp Nhaø Chuùa
OÂng Phaïm Ñöùc Höng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Coâ Nguyeãn T. T. Nga.. 972-890-7917

Coâ Ngoâ Hoaøng Chi........ 972-578-2309
Ban Baûo Trì

OÂ. Nguyeãn Minh Huøng .....214-244-1814

Khoái Theå Thao
 Anh Ñinh Vaên Chöông.......(214) 684-3120

HOäi QuAùN GiAùO xöù

 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

NHAø BìNH AN (NHAø COáT)

C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

CHÍNH XÖÙ & PHOÙ XÖÙ
Lm. Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, DCCT
Lm. Thomas haø Quoác Duõng, DCCT

                   Phoù teá Vincent Ñaøm höõu Thö

LòCh Trong Tuaàn

Thöù Ba 13-8: Kyû nieäm Ñöùc Meï Hieân ra laàn 4 taïi Fatima
                        Th. Teâphanoâ Hung Gia Lôïi

Thöù Hai 12-8: Th. Gioanna Phanxica Chantal, nöõ tu (Hoa Kyø)

Thöù Tö  14-8: Th. Maximillian Kolbe, LMTÑ
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Khu 1:  OÂ. Traàn Vaên Maõo  (214) 629-4485
Khu 2:   OÂ. Phaïm Huy Theå (214)-603-2330
Khu 3:   OÂ. Nguyeãn Höõu Tính (972)272-9625
Khu 4:   OÂ. Nguyeãn Bình (469) 878-0510
Khu 5:   OÂ. Ngoâ Suoát (972) 644-5790
Khu 6:   OÂ. Nguyeãn Vaên Tieán (972) 479-0230
Khu 7:   OÂ. Nguyeãn Höng (214) 208-4488
Khu 8:   OÂ. Nguyeãn T. Trung  972-475-1645 
Khu 9:   Baø Ngoâ Hoaøng Chi (972) 578-2309
Khu 10: OÂ. Phaïm Vaên Ñòa (469) 288-2310
Khu 11: OÂ. Leâ Taán Duõng (972) 384-0366
Khu 12: OÂ. Nguyeãn Kyø Sôn (972) 679-7339

CAùC GiAùO KHu

HOäi ÑOÀNG MuÏC VuÏ            
OÂ. Traàn Ngoïc Oanh. ... OTran15546@ AOL.com

HOäi ÑOÀNG TAøi CHAùNH
OÂ. Phaïm Höõu Tuaán . . . . . . . .469-879-9729

HOäi ÑOÀNG THöÔøNG VuÏ
OÂ. Nguyeãn Kyø Sôn . . . . . .     972-679-7339

KHOái PHuÏNG VuÏ
OÂ. Phaïm Ñöùc Huøng . . . . ....  469-212-3452
OÂ. Nguyeãn Höõu Ñaøo ............ 972-276-9879

Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã
OÂ. Lyù Phöôùc Hoàng . . . . .. .... 972-816-9109

Ban Thöøa Taùc Vuï Saùch Thaùnh
OÂ. Phaïm Vaên Laäp . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giuùp Leã
Quaùch Kyø Traân  .............. 662-762-4323

Ca Ñoaøn

Thaùnh Linh . . . . . . . . . . . . 972-231-4084
Trinh Vöông  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-497-2655
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thieáu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CÑ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHOái GiA ÑìNH
Ban Döï Bò Hoân Nhaân

OÂ. Nguyeãn Traùc Dzieãm . . . 972-496-3561

CT Thaêng Tieán Hoân Nhaân Gia ñình
A. Nguyeãn Lyù . . . . . . . . . . 469-328-4702

Ñaïi dieän Toøa Aùn Hoân Phoái
 OÂ. Ngoâ Baù Nhaân  972-365-7032

KHOái GiAùO DuÏC

Ban Giaùo Lyù
Sr. Traàn Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Vieät Ngöõ
 Coâ Traàn Leâ Thuûy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hoäi Phuï Huynh
A. Nguyeãn xöùng: 469 450 3876

Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
A.Phaïm Töôøng Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giaùo Lyù Döï Toøng
Phoù teá Ñaøm Höõu Thö . . . . .  972-523-0037

KHOái HOäi ÑOAøN 
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

Anh Phaïm Ñöùc Laâm  ...    214-549-0897

Thöù Naêm 15-8: Leã Ñöùc Meï Leân Trôøi, Leã troïng

Thöù Saùu  16-8: 

  Thöù Baûy 17-8:  



Doøng doõi cuûa toå phuï Abraham ñaõ thöøa höôûng gia baûo 
quí baùu laø Ñöùc tin. Tuy phaûi ñoái dieän vôùi muoân vaøn 
gian khoù vaø chung ñuïng vôùi nhieàu Toân giaùo thôø caùc 

thaàn ngoaïi, con chaùu cuûa toå phuï Abraham tieáp tuïc ñaët nieàm 
tin vaøo Thieân Chuùa duy nhaát. Hoï ñaõ trung thaønh vôùi truyeàn 
thoáng cuûa cha oâng. Hoï laø nhoùm noàng coát löu truyeàn cho caùc 
theá heä söù meänh ñaõ ñöôïc trao ban cho caùc toå phuï. Hoï laø nhöõng 
ngöôøi coâng chính caàm caân naåy möïc giuùp cho ñoaøn daân qui 
höôùng veà Thieân Chuùa. Saùch Khoân Ngoan ghi nhaän: Vì nhöõng 
con caùi thaùnh thieän cuûa caùc toå phuï toát laønh ñaõ aâm thaàm daâng 
leã teáõ vaø ñoàng taâm thieát laäp luaät thaùnh thieän, aán ñònh raèng 
nhöõng ngöôøi coâng chính seõ ñoàng höôûng vinh nhuïc, may ruûi 
ñeàu nhau; nhö vaäy laø hoï ñaõ xöôùng leân tröôùc baøi ca tuïng cuûa 
caùc toå phuï (Kn 18,9). Soá coøn soùt laïi cuûa doøng doõi Abraham ñaõ 
traûi qua vinh nhuïc vaø söôùng khoå ñeå hoaøn thaønh söù meänh.

Lòch söû Ôn Cöùu Ñoä laø moät cuoäc löõ haønh trong Ñöùc tin. 
Thô gôûi tín höõu Do-thaùi ñaõ nhaán maïnh: Anh em thaân meán, 
Ñöùc tin laø coát yeáu nhöõng thöïc taïi ngöôøi ta mong ñôïi, laø baèng 
chöùng ñieàu bí aån. Vì nhôø Ñöùc tin maø caùc tieàn nhaân ñaõ nhaän 
ñöôïc baèng chöùng toát (Dt 11, 1-2). Qua Ñöùc tin, caùc cha oâng ñaõ 
tieán ñi trong söï phoù thaùc vaø söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa. 
Caùc ngaøi soáng cheát trong nieàm tin, duø chöa heà chöùng kieán caùc 
söï kieän xuaát hieän. Böôùc ñi trong nieàm tin, chöù khoâng phaûi 
ñi trong caûnh nhaõn tieàn. Töø lôøi höùa ban ôn cöùu ñoä vôùi Adong 
vaø Evaø, qua caùc toå phuï Noe, Abraham, Isaac, Jocob, Giuse vaø 
Moâisen... Thieân Chuùa luoân ñoàng haønh vaø daãn daét lòch söû cöùu 
ñoä. Thieân Chuùa luoân trung tín vôùi lôøi ñaõ höùa. Caùc Toå Phuï ñaõ 
luoân ñaët nieàm tin nôi Chuùa: Chính trong Ñöùc tin maø taát caû 
nhöõng keû aáy ñaõ cheát tröôùc khi nhaän laõnh ñieàu ñaõ höùa, nhöng 
ñöôïc nhìn thaáy vaø ñoùn chaøo töø ñaøng xa, ñoàng thôøi thuù nhaän 
raèng mình laø löõ khaùch treân maët ñaát (Dt 11, 13).

Baøi Phuùc AÂm, Chuùa Gieâsu tieáp tuïc giaûng veà cuûa caûi Nöôùc 
Trôøi. Haõy duøng tieàn baïc vaø cuûa caûi hay hö naùt maø ñoåi laáy 
kho taøng treân trôøi. Löõ haønh traàn theá nhöng maét cuûa chuùng 
ta höôùng veà trôøi cao. Moãi ngöôøi chuùng ta coù moät ñònh meänh 
rieâng. Khôûi ñi töø döôùi ñaát taïm thôøi vaø seõ keát thuùc nôi vónh 
haèng. Nôi ñoù coù theå laø nôi haèng soáng ôû Thieân ñaøng hoaëc nôi 
bò ñaày aûi khoå ñau. Muoán gaët haùi nhöõng hoa quaû toát laønh, 
chuùng ta phaûi chaêm soùc gieo haït caån thaän. Hoa traùi an laïc 
khoâng phaûi töï nhieân hay ngaãu nhieân maø keát thaønh. Muoán 
höôûng haïnh phuùc queâ thaät, chuùng ta phaûi laøm vieäc laønh phuùc 
ñöùc vaø tích tröõ nhöõng cuûa caûi khoâng hö naùt. Chuùa Gieâsu daïy 
raèng: Caùc con haõy baùn nhöõng cuûa caùc con coù maø boá thí. Haõy 
saém cho caùc con nhöõng tuùi khoâng hö naùt, vaø kho taøng khoâng 
hao moøn treân trôøi, laø nôi troäm cöôùp khoâng lai vaõng vaø moái 
moït khoâng laøm hö naùt (Lc 12, 33).

Truyeän keå: Baø laõo aên maøy teân laø Mary. Baø ta quanh naêm 
vaát vaû raûo qua caùc loái ngoõ aên xin. Khoâng keå muøa Ñoâng baêng 
giaù, baø chæ maëc manh aùo sôøn raùch. Baø van xin keå leå caûnh 
tuùng cöïc. Baø kieân taâm xin ngöôøi qua keû laïi thöông tình boá 
thí. Toái ñeán baø trôû veà leàu goã. Baø aên uoáng ñôn sô. Vì quaù kham 
khoå neân bò beänh vaø cheát. Nhaø chöùc traùch thuoäc Sôû Veä sinh 
tìm ñeán nôi. Vaøo caên leàu nhoû, thaáy baø ñaõ cheát nhöng tay vaãn 
chæ vaøo moät goùc nhaø. Hoï ñaõ ñaøo bôùi vaø tìm thaáy caùi hoäp, coù 
127,000 ñoâ. Thaät laø moùn tieàn khoång loà nhöng voâ ích cho chuû 

nhaân.
Vì kho taøng caùc con ôû ñaâu, thì loøng caùc con cuõng ôû ñoù (Lc 

12, 34). Ñuùng theá, tieàn noái lieàn khuùc ruoät. Tieàn baïc raát caàn 
cho cuoäc soáng nôi döông theá, nhöng tieàn baïc khoâng laø cuøng 
ñích. Cuûa caûi tieàn baïc nhö con dao hai löôõi. Noù coù theå mang 
laïi haïnh phuùc vaø cuõng coù theå huûy phaù nieàm vui hoan laïc 
cuoäc soáng. Tieàn baïc laø phöông tieän toát giuùp tìm ñöôïc haïnh 
phuùc thaät, neáu chuùng ta duøng tieàn baïc nhö moät teân ñaày tôù 
höõu duïng. Chuùa Gieâsu ñaõ nhaéc nhôû raèng kho taøng ôû ñaâu thì 
loøng ôû ñoù. Khi loøng chuùng ta maûi meâ vôùi cuûa caûi traàn ñôøi, 
taâm hoàn cuõng bò hoen oá laây. Thöôøng tình, ai trong chuùng ta 
cuõng meán chuoäng tieàn baïc. Tieàn giuùp chuùng ta traùnh khoûi 
caûnh laàm than thieáu thoán, nhöng tieàn khoâng laø taát caû. Coù 
tieàn, chuùng ta coù theå mua ñöôïc nhaø, ñöôïc xe vaø caùc phöông 
tieän ñoà duøng nhöng chöa chaéc ñaõ mua ñöôïc söùc khoûe, tri 
thöùc, tình yeâu vaø haïnh phuùc. Chuùng ta neân caån thaän veà 
caùch kieám tieàn, tieâu tieàn vaø duøng tieàn ñeå sinh hoa quaû an 
vui vaø haïnh phuùc cuoäc ñôøi.

Khi coøn ñang sung söùc maïnh khoûe, chuùng ta coá gaéng 
laøm vieäc toát. Kinh nghieäm cho thaáy, moãi ngaøy ñeàu coù söï 
thay ñoåi vaø cuoäc soáng ñôøi naøy thaät mong manh. Söï soáng, 
söï cheát caän keà. Chuùng ta khoâng bieát ñöôïc vieäc gì seõ xaûy ra 
ngaøy mai. Chuùa Gieâsu caûnh baùo: Cho neân caùc con haõy saün 
saøng: vì giôø naøo caùc con khoâng ngôø, thì Con Ngöôøi seõ ñeán 
(Lc 12, 40). Chaúng ai hoïc ñöôïc chöõ ngôø. Caùi gì cuõng coù theå 
xaûy ra. Chuùa môøi goïi chuùng ta luoân trong tö theá chuaån bò. 
Chuaån bò veà moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng. Söï chuaån bò seõ 
giuùp chuùng ta soáng an bình vaø vui veû hôn. Khoâng coøn giaän 
hôøn ghen gheùt. Khoâng choân giöõ nhöõng söï baùo thuø trong 
loøng. Boû qua tha thöù cho nhau. Taïo baàu khí thaân thieän. 
Giöõ taâm hoàn hoàn thanh thaûn. Khoâng maéc nôï nhau ñieàu gì. 
Soáng giao hoøa cuøng Thieân Chuùa vaø anh chò em. Soáng an vui 
töï taïi vaø thanh thaûn. Nhaém chính höôùng ñi veà cuøng ñích 
vaø nhaän ra muïc ñích cuûa cuoäc ñôøi. Khôûi ñi töø döôùi, keát thuùc 
nôi trôøi cao.

Chuùa ban cho moãi ngöôøi moät kho taøng rieâng bieät, coù keû 
hôn ngöôøi keùm. Moãi ngöôøi ñeàu coù boån phaän vaø traùch nhieäm 
veà nhöõng khaû naêng ñaõ laõnh nhaän. Duøng voán lieáng ñuùng nôi, 
ñuùng luùc vaø sinh hoa keát quaû ñuùng muøa. Chuùng ta khoâng 
caàn phaûi so saùnh soá voán lieáng vôùi ngöôøi khaùc. Chuùa cho ai 
nhieàu thì seõ ñoøi laïi nhieàu: Coøn ñaày tôù naøo khoâng bieát yù chuû 
mình maø laøm nhöõng söï ñaùng tröøng phaït, thì seõ bò ñoøn ít 
hôn. Vì ngöôøi ta ñaõ ban cho ai nhieàu, thì seõ ñoøi laïi keû aáy 
nhieàu, vaø ñaõ giao phoù cho ai nhieàu, thì seõ ñoøi keû aáy nhieàu 
hôn (Lc 12, 48). Traùnh ñi söï töï phuï vaø kieâu caêng. Taát caû 
nhöõng gì chuùng ta sôû höõu ñeàu laø Hoàng aân Chuùa ban. Neáu 
coù khoe khoang, chuùng ta haõy khoe veà söï yeáu ñuoái vaø baát 
toaøn cuûa mình.

Laïy Chuùa, caùc Toå Phuï xöa ñaõ böôùc ñi trong ñeâm toái cuûa 
nieàm tin. Caùc Ngaøi ñaõ ñi ñeán cuøng ñöôøng vaø neâu göông 
ñöùc tin kieân vöõng cho moïi theá heä. Xin cho chuùng con bieát 
ñaët nieàm tin töôûng vaøo söï Chuùa quan phoøng. Chuùng con seõ 
ñöôïc an nghæ trong tình yeâu cuûa Chuùa vì Chuùa coù lôøi ban 
söï soáng ñôøi ñôøi.

Linh muïc Giuse Traàn Vieät Huøng



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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440. Tại sao Mười Điều Răn đòi buộc một cách nghiêm trọng?
Bởi vì Mười Điều Răn trình bày những trách nhiệm căn bản của 
con người đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
441. Chúng ta có khả năng tuân giữ Mười Điều Răn không?
Thưa có, vì Ðức Kitô, Ðấng mà không có Người chúng ta không 
thể làm được việc gì, ban cho chúng ta có khả năng tuân giữ 
Mười Điều Răn, nhờ hồng ân Thánh Thần và ân sủng của Người.
442. Lời tuyên bố của Thiên Chúa: “Ta là Ðức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi” (Xh 20,2) bao hàm điều gì?
Ðối với người tín hữu, câu này buộc phải giữ và thực hành ba 
nhân đức đối thần, tránh các tội nghịch lại những nhân đức ấy. 
- Ðức tin giúp tin tưởng vào Thiên Chúa và loại trừ những gì 
trái ngược, chẳng hạn như cố tình nghi ngờ, cứng tin, lạc giáo, 
bội giáo, ly giáo. - Ðức cậy giúp tin tưởng chờ đợi sự hưởng 
kiến Thiên Chúa và ơn phù trợ của Ngài, tránh sự ngã lòng và 
tự phụ. - Ðức mến giúp yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và 
phải loại trừ tội lãnh đạm, vô ơn, nguội lạnh, lười biếng hoặc uể 
oải tinh thần, và tội oán ghét Thiên Chúa phát sinh từ kiêu ngạo. 

443. Lời Chúa truyền “Ngươi phải thờ phượng một mình 
Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một 
mình Ngài mà thôi” gồm những điều gì?
Câu này buộc phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa tể của tất cả 
những gì hiện hữu; phải tôn thờ Ngài xứng đáng với tư cách 
cá nhân hay tập thể; phải cầu nguyện bằng những lời ca ngợi, 
tạ ơn và cầu khẩn; phải dâng lên Ngài những lễ tế, nhất là lễ tế 
thiêng liêng của cuộc đời chúng ta, kết hợp với hy lễ tuyệt hảo 
của Ðức Kitô; phải giữ những lời hứa và lời khấn đã dâng lên 
Thiên Chúa.
444. Bằng cách nào con người thực hiện quyền lợi của mình, 
là được thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và tự do?
Mỗi người đều có quyền và bổn phận luân lý phải tìm kiếm 
chân lý, đặc biệt là những gì liên quan đến Thiên Chúa và Hội 
thánh của Ngài. Và một khi đã nhận biết Ngài, mỗi người đều 
có quyền và bổn phận luân lý phải đón nhận Ngài, trung thành 
với Ngài, bằng việc dâng lên Ngài một sự thờ phượng đích thực. 
Ðồng thời, phẩm giá con người đòi hỏi về phương diện tôn giáo 
không ai có thể bị ép buộc hành động trái với lương tâm, và cũng 
không ai được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, riêng tư 
cũng như công khai, một mình hay chung với những người khác, 
trong ranh giới của trật tự công cộng.
445. Thiên Chúa cấm đoán điều gì khi Ngài ra lệnh: “Ngươi 
không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20, 2)?
Giới răn này cấm:
• tội đa thần và thờ ngẫu tượng là thần thánh hóa một thụ tạo, 

quyền lực, tiền bạc hay cả ma quỉ.

440. Why does the Decalogue enjoin serious obligations?
It does so because the Decalogue expresses the fundamental 
duties of man towards God and towards his neighbor.
441. Is it possible to keep the Decalogue?
Yes, because Christ without whom we can do nothing 
enables us to keep it with the gift of his Spirit and his grace. 

442. What is implied in the affirmation of God: “I am the 
Lord your God” (Exodus 20:2)?
This means that the faithful must guard and activate 
the three theological virtues and must avoid sins which 
are opposed to them. Faith believes in God and rejects 
everything that is opposed to it, such as, deliberate doubt, 
unbelief, heresy, apostasy, and schism. Hope trustingly 
awaits the blessed vision of God and his help, while 
avoiding despair and presumption. Charity loves God above 
all things and therefore repudiates indifference, ingratitude, 
lukewarmness, sloth or spiritual indolence, and that hatred 
of God which is born of pride.
443. What is the meaning of the words of our Lord, 
“Adore the Lord your God and worship Him alone” 
(Matthew 4:10)?
These words mean to adore God as the Lord of everything 
that exists; to render to him the individual and community 
worship which is his due; to pray to him with sentiments of 
praise, of thanks, and of supplication; to offer him sacrifices, 
above all the spiritual sacrifice of one’s own life, united with 
the perfect sacrifice of Christ; and to keep the promises and 
vows made to him.
444. In what way does a person exercise his or her proper 
right to worship God in truth and in freedom?
Every person has the right and the moral duty to seek the 
truth, especially in what concerns God and his Church. 
Once  the truth is known, each person he has the right and 
moral duty to embrace it, to guard it faithfully and to render 
God authentic worship. At the same time, the dignity of the 
human person requires that in religious matters no one may 
be forced to act against conscience nor be restrained, within 
the just limits of public order, from acting in conformity with 
conscience, privately or publicly, alone or in association 
with others.
445. What does God prohibit by his command, “You 
shall not have other gods before me” (Exodus 20:2)?
This commandment forbids: 
• Polytheism and idolatry, which divinizes creatures, 

power, money, or even demons.
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• tội mê tín là một lệch lạc trái với việc tôn thờ    thiên Chúa 
đích thực. Mê tín biểu lộ dưới những hình thức khác như: 
bói toán, ma thuật, phù thủy và chiêu hồn;

• tội vô đạo biểu hiện bằng hành động thử thách Thiên 
Chúa, trong lời nói hay trong hành động; bằng việc 
phạm thượng, nghĩa là xúc phạm đến người hay đồ vật 
đã thánh hiến, nhất là Bí tích Thánh Thể; mại thánh, 
nghĩa là muốn mua bán những thực tại linh thiêng;

• tội vô thần là loại trừ sự hiện hữu của Thiên Chúa, 
thường phát xuất từ một quan niệm sai lạc về quyền tự 
lập của con người;

• chủ thuyết bất khả tri là cho rằng con người không thể 
nào biết về Thiên Chúa, và bao gồm chủ trương lãnh 
đạm tôn giáo và vô thần thực hành.

446. Giới răn của Thiên Chúa: “Ngươi không đựơc 
tạc tượng, vẽ hình...”, có phải là cấm việc tôn thờ ảnh 
tượng không?
Trong Cựu Ước, giới răn này cấm trình bày Thiên Chúa, 
Ðấng tuyệt đối siêu việt, bằng bất cứ hình thức nào. 
Nhưng khởi từ mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa, 
việc tôn kính ảnh tượng thánh của người Kitô hữu được 
xác nhận (qua Công đồng Nicea II, năm 787), vì việc tôn 
kính này được đặt nền tảng trên mầu nhiệm Con Thiên 
Chúa làm người, qua đó Thiên Chúa siêu việt trở nên hữu 
hình. Ðây không phải là việc thờ lạy ảnh tượng, nhưng 
là việc tôn kính Ðấng được trình bày qua ảnh tượng: 
Ðức Kitô, Ðức Trinh Nữ, các thiên thần và các thánh. 

447. Chúng ta phải tôn kính thánh Danh Thiên Chúa 
như thế nào?
Chúng ta tôn kính thánh Danh Thiên Chúa bằng việc kêu 
cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Ngài. Vì vậy, cấm 
không được kêu đến Danh Ngài để làm chứng cho một 
tội ác, và không được sử dụng cách bất xứng Danh thánh 
Ngài, như lộng ngôn, điều này tự bản chất là một tội 
trọng, cũng như chửi thề và bất trung với những lời hứa 
nhân Danh Thiên Chúa.
448. Tại sao cấm thề gian?
Vì người ta nại đến Thiên Chúa, Ðấng là chính Chân lý, 
để làm chứng cho một lời nói dối.
“Ðừng thề nhân danh Ðấng Sáng Tạo, cũng đừng thề 
nhân danh thụ tạo, trừ khi ta nói thành thật và cần thiết 
với lòng tôn kính” (thánh Inhaxiô Loyola).
449. Bội thề là gì?
Bội thề khi đưa ra một lời hứa kèm theo một lời thề, 
nhưng cố ý không tuân giữ hay sau đó sẽ phá bỏ. Ðó là 
một tội trọng phạm đến Thiên Chúa vì Ngài là Ðấng luôn 
trung tín với những lời Ngài đã hứa.

• Superstition which is a departure from the worship due 
to the true God and which also expresses itself in various 
forms of divination, magic, sorcery and spiritism. 

• Irreligion which is evidenced: in tempting God by word 
or deed; in sacrilege, which profanes sacred persons or 
sacred things, above all the Eucharist; and in simony, 
which involves the buying or selling of spiritual things.  

• Atheism which rejects the existence of God, founded 
often on a false conception of human autonomy.  

• Agnosticism which affirms that nothing can be known 
about God, and involves indifferentism and practical 
atheism.

446. Does the commandment of God, “You shall not 
make for yourself a graven image” (Exodus 20:3), 
forbid the cult of images?
In the Old Testament this commandment forbade any 
representation of God who is absolutely transcendent. 
The Christian veneration of sacred images, however, is 
justified by the incarnation of the Son of God (as taught 
by the Second Council of Nicea in 787AD) because such 
veneration is founded on the mystery of the Son of God 
made man, in whom the transcendent God is made 
visible. This does not mean the adoration of an image, 
but rather the veneration of the one who is represented in 
it: for example, Christ, the Blessed Virgin Mary, the 
Angels and the Saints. 
447. How does one respect the holiness of the Name of 
God?
One shows respect for the holy Name of God by blessing 
it, praising it and glorifying it. It is forbidden, therefore, 
to call on the Name of God to justify a crime. It is also 
wrong to use the holy Name of God in any improper way 
as in blasphemy (which by its nature is a grave sin), 
curses, and unfaithfulness to promises made in the Name 
of God.
448. Why is a false oath forbidden? 
It is forbidden because one calls upon God who is truth 
itself to be the witness to a lie. 
“Do not swear, whether by the Creator or by any 
creature, except truthfully, of necessity and with 
reverence.” (Saint Ignatius of Loyola)
449. What is perjury?
Perjury is to make a promise under oath with the intention 
of not keeping it or to violate a promise made under oath. 
It is a grave sin against God who is always faithful to his 
promises.
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 8, 2013

11/08:   Ngày cuối ghi danh lớp Giáo Lý và Việt ngữ
15/08:   Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,  Lễ Đức Mẹ La
 Vang - Bổn mạng giáo khu 6 và 10.
18/08:   Niêm yết danh sách học sinh các lớp trên KGD
 website và tại Trung Tâm  Thánh An Phong.
 Bắt đầu bán đồng phục. 
18/08:   Ngày Huấn Nghiệp khối Giáo dục từ 10am-4pm 
 tại Trung Tâm  Thánh An Phong.
28/08:   Thánh Augustinô, GMTS - Bổn mạng ca đoàn 
 Augustine, Bổn mạng Ban Giáo Lý Dự Tòng.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
Thứ Năm ngày 15/8/2013

Lễ trọng và buộc
Có các thánh lễ:
Thứ Tư ngày 14/8/2013:  Lễ vọng lúc 7 giờ tối
Thứ Năm ngày 15/8/2013:
 6 giờ 45 sáng
 9 giờ sáng 
 7 giờ tối
 9 giờ tối
Kính mời cộng đoàn đến tham dự Thánh Lễ đông đủ, 
sốt sắng để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ.

Thông Báo Khối Giáo Dục
- August 11, 2013    NGÀY CUỐI CÙNG Ghi Danh
1. Văn phòng Khối Giáo Dục mở cửa (9am – 2pm)
2. Niêm yết danh sách học sinh các lớp trên KGD 

website và tại trung tâm Thánh An Phong GX.  Xin 
quí phụ huynh xem và báo cho văn phòng Khối Giáo 
Dục nếu có gì cần thay đổi.  

- August 18, 2013 
1. Văn phòng Khối Giáo Dục mở cửa (9am – 2pm)
2. Niêm yết danh sách học sinh các lớp trên KGD 

website và tại trung tâm Thánh An Phong GX.  Xin 
quí phụ huynh xem và báo cho văn phòng Khối Giáo 
Dục nếu có gì cần thay đổi.  Văn phòng sẽ không thay 
đổi lớp học cho các em sau ngày này.

3. Bắt đầu bán áo đồng phục
4.  Ngày Huấn Nghiệp cho Khối GD (10am – 4pm)

- August 25, 2013
1. Văn phòng Khối Giáo Dục mở cửa (9am – 2pm)
2. Niêm yết danh sách học sinh CUỐI CÙNG  trên KGD 

website và tại trung tâm Thánh An Phong GX.  

- September 01, 2013 – Labor Day Weekend
       Văn phòng Khối Giáo Dục đóng cửa

- September 8, 2013:  Khai giảng niên học mới

- September 29:  Chúa nhật cuối cùng để withdraw. 

Nếu có điều gì thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với:
Giáo Lý:    Sơ Trần Ngọc Vân, CMR 816 – 489 – 6759
Việt Ngữ:  Cô Trần Lệ Thủy  972 – 934 – 2023 
Thiếu Nhi TT:  A. Phạm Tường Long 469 – 835 - 7345

Xin vào trang web của Khối Giáo Dục để biết thêm chi 
tiết về việc học của con em và để xem niêm yết danh sách 
học sinh: http://www.dmhcg.org/  Click vào Hội Đoàn , 
click vào Khối Giáo Dục và theo sự hướng dẫn. 

Đại Hội Gia Đình 2013
Xin kính mời các cặp hôn nhân đến ghi danh và tham 
dự “Đại Hội Gia Đình 2013”, do Giáo Xứ tổ chức. Các 
cặp vợ chồng, dù đang ở trong tình trạng hay hoàn 
cảnh nào của hôn nhân, được mời gọi đến để:

•	 Nghe những kinh nghiệm sống động
•	 Hội Thảo trong tinh thần cởi mở
•	 Khơi Dậy con tim nồng
•	 Khám Phá lại tình yêu cho nhau
•	 Sống Lại Hôn Nhân của mình

Thời Gian: Thứ Bảy, 14 tháng 9 - Từ 8:30 sáng 
 cho đến Thánh Lễ Bế Mạc lúc 6 giờ chiều.
Địa Điểm:  TTTAP - GX ĐMHCG
Lệ Phí:      30 dollars cho mỗi cặp
Brochure & Đơn Ghi Danh: Đơn ghi danh và tờ giới 
thiệu có sẵn tại quày bán đồ lưu niệm. Hoặc có thể 
download từ website (www.dmhcg.org).
Vì số chỗ có hạn, mong quý vị ghi danh sớm.

Giáo Xứ Kính Mời
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:   $12,453.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ:         $50.00
(Parish Registration Fee:  $50.00 per Family)
Tiền Quảng Cáo:      $1,545.00
Tiền Rửa Tội:         $120.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Education Center Fund):
SDB Tên                          Số Tiền
0143 Lê Hữu Quang         $10.00
0229 Nguyễn Đức Mai        $10.00
0354 Nguyễn Văn Hường        $20.00
0369 Đào Văn Thiết       $200.00
0498 Trần Minh         $10.00
0501 Đào Huy Hải           $6.00
0627 Nguyễn Danh Lũy      $100.00
0965 Ẩn Danh       $100.00
0968 Nguyễn Văn Hán        $10.00
1150 Phạm Văn Bồng          $5.00
1154 Lương Thúy Dung        $20.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 4/8/2013

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):
Ngăn Số   Tên                              Số Tiền
0120  John Trần          $100.00
0194    Victoria Nguyễn         $100.00
0195    Victoria Nguyễn         $100.00
0350    Nguyễn Danh Tuấn         $200.00
0458    Trần Minh Tấn         $100.00
0466    Louie Nguyễn (Picture Plaque)     $245.00

SDB Tên                          Số Tiền
1247 Huỳnh Thu Liễu        $20.00
1529 Phan Văn Bền                $100.00
1809 Ẩn Danh         $50.00
1945 Đặng Anh Tuấn         $10.00
2101 Lê Trung Thuợc           $4.00
2121 Trần Ngọc Hoàng          $5.00
2186 Nguyễn  Hiền         $20.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần          $5.00
2259 Phạm Huy Hòa         $20.00
2439 đào Ida          $20.00
2471 Dương Chí Nhân        $10.00

Bổ sung cho Báo Cáo Tài Chánh ngày 21/7/2013 trong Bản Tin Mục Vụ ngày 28/7/2013:  Hội Quán đã Thu 
được $3,800, sau khi trừ Chi Phí $2,840, số tiền còn lại là $960 đã được xung vào Quỹ Trung Tâm Giáo Dục.

Monthly Discernment Series for Women 
Sponsored by the Vocations Office for the Diocese of Dallas  

and The Serran Clubs
Mary Immaculate Parish

2800 Valwood Pkwy, Farmers Branch, TX 75234
5:00 PM - 8:00 PM: Mass, Dinner Discernment Series Talk and Discussion

Series Dates and Tentative Themes
Saturday, September 14 - Introduction and Overview of Discernment
Saturday, October 12 - Elements of a Vocation: Qualities, Generousity and God’s Call
Saturday, November 2 - Attitudes, Obstacles and Openness towards God’s Plan
Saturday, December 7 - Aids; Spiritual Direction, Confession, Prayer
Saturday, January 4 - Evangelical Counsels and Fraternal Life
Saturday, February 8 - Different styles of Consecrated and Religious Life
Saturday, March 8 - Min-Lenten Retreat
Saturday, April 12 - St. Ignatius Loyola’s Discernment of Spirits : How to choose between two goods?
Saturday, May 10 - What’s Next ... Where do I go from here?
Sponsored by the Office of Vocations
For more information, please contact:   Tammy Grady   trady@regnumchristi.net    214.907.9906 
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  Daily Reading & Meditation
Blessed are they who open at once

Scripture:  Luke 12:32-48     
“Fear not, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.  Sell your possessions, and give 
alms; provide yourselves with purses that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where 
no thief approaches and no moth destroys.  For where your treasure is, there will your heart be also. 
“Let your loins be girded and your lamps burning,  and be like men who are waiting for their master to come home 
from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks.  Blessed are those servants 
whom the master finds awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, 
and he will come and serve them.  If he comes in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are 
those servants!  But know this, that if the householder had known at what hour the thief was coming, he would not 
have left his house to be broken into.  You also must be ready; for the Son of man is coming at an unexpected hour.” 
 Peter said, “Lord, are you telling this parable for us or for all?”  And the Lord said, “Who then is the faithful and 
wise steward, whom his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper time?  
Blessed is that servant whom his master when he comes will find so doing.  Truly, I say to you, he will set him over 
all his possessions.  But if that servant says to himself, `My master is delayed in coming,’ and begins to beat the 
menservants and the maidservants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day 
when he does not expect him and at an hour he does not know, and will punish him, and put him with the unfaithful.  
And that servant who knew his master’s will, but did not make ready or act according to his will, shall receive a 
severe beating.  But he who did not know, and did what deserved a beating, shall receive a light beating. Every one 
to whom much is given, of him will much be required; and of him to whom men commit much they will demand 
the more.
Meditation: What does a treasure. a thief, a wedding feast, and a homecoming have in common? Jesus loved to tell 
stories (in the form of parables) using common everyday images to draw some rather unusual comparisons and often 
quite unexpected lessons for his audience. There is an element of surprise in the story of the master returning home 
unexpectedly after the marriage feast. Will he catch his servant sleeping rather than keeping watchful guard over his 
master’s estate? And how about the person who possessed great wealth, but woke up one day to discover that a thief 
had carried it all off. What does this say to us about the kingdom of heaven? The treasure God offers is of far greater 
value that any earthly treasure! But it’s possible to lose this treasure if we do not guard what has been entrusted to 
us by God. In this parable what does the treasure of the kingdom refer to? It certainly refers to the kingdom of God 
in all its aspects. But in a special way, the Lord himself is the treasure we seek. If the Almighty is your gold and your 
precious silver, then you will delight yourself in the Almighty (Job 22:22-23). The Lord offers us a relationship with 
him as his sons and daughters and the promise of eternal life as well. If we make the Lord our treasure, he, in turn, 
will make us his honored friends at his banquet table in heaven! 
This parable also contains a lesson in faithfulness and a warning against sloth. Why is faithfulness so important 
to God? For one, it’s the foundation for any lasting and meaningful relationship. Faithfulness or fidelity allows us 
to persevere in living out an unswerving commitment. The Lord is committed to us in a bond of unbreakable love 
and fidelity. That is what covenant means – keeping one’s word, promise, and commitment no matter how tough or 
difficult it gets. Faithfulness is a key character trait of God and one that he expects of us. Fortunately God gives the 
grace and strength to be faithful. He also rewards faithfulness. The joy and privilege of being a son or daughter of 
God carries with it an awesome responsibility. The Lord expects us to make good use of the gifts and graces he gives 
to us. The more he gives, the more he requires. The temptation while the Master is away is to put off for tomorrow 
what we know the Master expects us to do today. How can we grow in faithfulness? God’s grace shows us the 
way. When we are faithful in the little tasks and promises we make, we learn to be faithful in the bigger and more 
important responsibilities and tasks entrusted to us. Are you ready to give God an account of your stewardship? 
Why is fidelity or faithfulness so difficult today? Modern society extols freedom over fidelity and doesn’t want to be 
bound to an unknown or uncertain future. It’s also inconvenient and a burden to the pursuit of one’s own interests. 
We badly need to recover this virtue, not only for our own sake, but for the sake of the next generation as well. If we 
want to pass on the faith then we need to first be faithful models for our youth. 
“Lord, you are faithful even when I fail. Help me to remain faithful to you and to not shrink back when I encounter 
difficulties. Make me diligent in the exercise of my responsibilities and wise and prudent in the use of my gifts, time 
and resources.”
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Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 6 & 10
Ngày 15/8 Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và mừng kính Đức Mẹ La Vang, bổn mạng của Giáo khu 6 và 10,  
cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng giáo khu 6 & 10.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria 
ban cho mỗi gia đình trong giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 
Cho Người Lớn

Lớp Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn sẽ được 
khai giảng thứ Ba ngày 27/8/2013 lúc 7:30PM tại 
Trung Tâm Giáo Dục Thánh An Phong.  Các anh 
chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực hành 
đời sống người Công Giáo vào mỗi tối thứ Ba hàng 
tuần và tham dự Thánh Lễ vào mỗi sáng Chúa Nhật.  
Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống năm 2014.

Nếu quý vị muốn ghi danh theo học lớp Giáo Lý 
Dự Tòng, xin đến điền đơn và nộp tại văn phòng 
Giáo xứ.  

Hội Tương Tế  Thông Báo
Hội viên Giuse Hoàng Văn Ổn, sinh năm 1953, hưởng thọ 60 tuổi.

Tạ thế ngày 12 tháng 7 năm 2013, tại Garland, Texas
Tang lễ đã cử hành tại Thánh đường ĐMHCG vào ngày 20/7/2013

Xin quý hội viên đóng góp tang phí mỗi người $10.
Thời hạn đóng góp kể từ CN 28/7/2013 cho đến hạn chót là ngày 18/8/2013

Người nhận tang phí: Bà Phiến tại bàn xin lễ ngày Chúa Nhật,  
 các lễ 7g30 và 10g – 12g.

Hoặc ghi chi phiếu trả cho: HOI TUONG TE
            Gửi về: Đặng Hiếu Sinh 
          P.O.Box 451704
          Garland, TX 75045-1704


