
Linh muïc Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, DCCT

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

Chaùnh Xöù: Lm. Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Thomas haø Quoác Duõng, DCCT

                   Phoù teá: Vincent Ñaøm höõu Thö

LòCh Trong Tuaàn

Thöù Ba 15-10:  Th. Teâreâxa Avila, dtts - leã nhôù

Thöù Hai 14-10: 

Thöù Tö  16-10: Th. Hedviga, nöõ tu.
                           Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nöõ
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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  469-734-0057 
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 17-10: Th. Inhaxioâ Antiokia, gmtñ- Leã Nhôù

Thöù Saùu  18-10: Th. Luca, Thaùnh söû, Leã Kính

  Thöù Baûy 19-10:  Th. Isaac Jogues vaø Gioan Brebeuf,
                               vaø caùc Baïn töû ñaïo, Leã Nhôù (Hoa Kyø)



Trong töông quan xöû theá, ngöôøi ta hoïc bieát nhieàu ñieàu, 
nhöng coù hai ñieàu raát ñôøi thöôøng, nhoû nhaët, nhöng cuõng 
khoâng keùm quan troïng, goùp phaàn laøm cho cuoäc soáng 

ñaùng yeâu hôn, laïi deã bò laõng queân nhaát, ñoù laø tieáng caùm ôn vaø 
lôøi xin loãi.

Ngöôøi ta thöôøng nghó, caùm ôn vaø xin loãi laø haï thaáp mình. 
Thöïc ra, nghó nhö theá laø thieån caän. Ñuùng hôn, khi nhaän ra 
mình, nhaän ra ngöôøi ñeå coù theå noùi lôøi caùm ôn, lôøi xin loãi, ñi xa 
hôn, khoâng chæ lôøi maø coøn loøng mang ôn, loøng hoái haän laïi cho 
thaáy giaù trò con ngöôøi hôn. Hoï ñöôïc xem laø coù nhaân caùch, laø 
ngöôøi bieát mình, bieát ngöôøi.

Ngaïn ngöõ Phaùp coù caâu: “Loøng bieát ôn laø trí nhôù cuûa traùi 
tim”. Bieát ôn ai, laø tình caûm ñaëc bieät cuûa ngöôøi thoï ôn daønh 
cho ngöôøi laøm ôn.

Raát tieác, loøng bieát ôn leõ ra phaûi laø tình caûm raát bình thöôøng 
cuûa ñôøi soáng, thì laïi trôû neân khan hieám. Ngöôøi ta nhaän ôn cuûa 
nhau thì nhieàu, nhöng bieát ôn nhau thì laïi chaúng bao nhieâu.

Bieát ôn nhau trong ñôøi ñaõ ít. Bieát ôn Thieân Chuùa laïi caøng 
trôû neân hieám hoi.

Caâu chuyeän Tin Möøng hoâm nay laø baèng chöùng. Chuùa Gieâsu 
chöõa laønh cho möôøi ngöôøi phong. Nhöng chæ coù moät ngöôøi ngoaïi 
trôû laïi caùm ôn Chuùa.

Thaùi ñoä voâ ôn cuûa loøng ngöôøi laï luøng ñeán noãi Chuùa Gieâsu 
phaûi leân tieáng: “Khoâng phaûi caû möôøi ngöôøi ñöôïc laønh saïch sao? 
Coøn chín ngöôøi kia ñaâu? Khoâng thaáy ai trôû laïi toân vinh Thieân 
Chuùa maø chæ coù ngöôøi ngoaïi bang naøy”.

Khi nuoái tieác veà caùch cö xöû voâ ôn cuûa chín ngöôøi beänh phong 
ñöôïc chöõa laønh, cuõng laø chính luùc Chuùa ñeà cao loøng bieát ôn cuûa 
ngöôøi Samari ñaõ ñöôïc Chuùa chöõa laønh beänh phong nhö chín 
ngöôøi kia.

Thaät trôù treâu, thaät ngöôïc ngaïo vaø ñaùng tieác, bôûi ngöôøi 
Samari chæ laø keû “ngoaïi bang”, bò ngöôøi Do thaùi coi khinh, bò 
cho laø keû nhô ueá, thì chính ngöôøi ngoaïi bang vaø oâ ueá aáy laïi chaân 
thaønh bieåu loä loøng bieát ôn Thieân Chuùa.

Thieáu loøng bieát ôn, chín ngöôøi Do thaùi ñaõ töï mình ñi ra khoûi 
ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa.

Ñaønh raèng, caû möôøi ngöôøi phong ñeàu coù ñöùc tin. Hoï tin nôi 
quyeàn löïc chöõa laønh cuûa Chuùa, vì theá, hoï môùi keâu xin Chuùa 
chöõa laønh: “Laïy Thaày Gieâsu, xin ruû loøng thöông xoùt chuùng toâi”. 
Lôøi keâu xin trong nieàm tin töôûng ñaõ coù hieäu quaû: Hoï thoaùt khoûi 
beänh phong.

Tuy nhieân, hieäu quaû cuûa vieäc laønh beänh thì ñoàng ñeàu, nhöng 
hieäu quaû cuûa ôn cöùu roãi thì khoâng. Qua vieäc Chuùa chöõa beänh 
phong, thaùnh Luca muoán nhaán maïnh vaø muoán daãn ñöa ngöôøi 
ta ñeán vieäc ñöôïc cöùu roãi linh hoàn, chöù khoâng phaûi chæ laø chöõa 
beänh.

Ôn cöùu roãi khoâng thuoäc veà caû möôøi ngöôøi, nhöng chæ thuoäc 
veà ngöôøi ngoaïi Samari, ngöôøi ñaõ coù loøng bieát ôn Thieân Chuùa. 
Chuùa noùi vôùi ngöôøi ngoaïi raèng: “Loøng tin cuûa anh ñaõ cöùu chöõa 
anh”, chöù khoâng phaûi noùi vôùi caû möôøi ngöôøi lôøi aáy.

Tin ñeå ñöôïc chöõa laønh nôi thaân xaùc, chæ môùi laø moät nieàm tin 
khôûi ñieåm. Nieàm tin aáy caàn phaûi lôùn leân ñeå trôû neân caû moät ñôøi 
tin töôûng, moät ñôøi soáng troïn nieàm bieát ôn.

Nhö vaäy, baøi Tin Möøng daïy raèng, taän ñaùy taâm hoàn, ta phaûi 
laø moät ñöùc tin chaân thaønh ñöôïc dieãn taû heát söùc soáng ñoäng, heát 
söùc khieâm toán, heát söùc ñôn sô, heát söùc ñaùng yeâu baèng caû moät 

taám loøng bieát ôn vaø moät ñôøi ñeå soáng loøng bieát ôn aáy.
Chính Chuùa Gieâsu ñaõ daïy ta baèng chính maãu göông soáng 

loøng bieát ôn cuûa Ngöôøi: Ngöôøi ñaõ soáng caû moät ñôøi trong taâm 
tình caûm taï Thieân Chuùa. Ñôøi traàn theá cuûa Chuùa Kitoâ laø baøi 
ca taï ôn Thieân Chuùa.

Chaúng haïn: Chuùa taï ôn Chuùa Cha tröôùc khi cho Lazaroâ 
soáng laïi, Tröôùc khi laøm pheùp laï hoùa baùnh ra nhieàu, tröôùc khi 
laäp pheùp Thaùnh Theå. Nhieàu laàn trong lôøi caàu nguyeän cuûa 
mình, caùch aâm thaàm rieâng tö, Chuùa taï ôn Chuùa Cha. Chính 
cuoäc nhaäp theå vaø chaáp nhaän soáng nhö moät con ngöôøi trong 
traàn theá cuûa Chuùa Gieâsu, ñaõ laø lôøi taï ôn Thieân Chuùa. Haønh 
trình taï ôn suoát ñôøi cuûa Chuùa ñaït tôùi ñænh ñieåm khi Chuùa 
vaâng phuïc hoaøn toaøn ñeå chaáp nhaän cheát tuûi nhuïc treân thaùnh 
giaù.

Laø Kitoâ höõu, toâi bieát raát roõ: bieát ôn Chuùa laø Hoàng aân, vì 
loøng bieát ôn cuûa toâi khoâng theâm gì cho Chuùa, nhöng mang laïi 
cho toâi chính Chuùa laø gia nghieäp ñôøi toâi.

Nhöng toâi ñaõ nhieàu laàn thuoäc veà nhoùm “chín ngöôøi kia”, 
thay vì bieát ôn, laïi queân ôn. Thaäm chí, khoâng ít laàn gaëp phaûi 
nhöõng khoán khoù, traéc trôû trong cuoäc soáng, toâi coøn daùm phaøn 
naøn traùch moùc Chuùa. Toâi khoâng chæ voâ ôn maø coøn thaùch thöùc 
Chuùa cuûa toâi.

Toâi phaûi luoân töï nhuû raèng: Toaøn boä ñôøi toâi laø moät Hoàng 
aân. Toâi khoâng coù gì caû. Chuùa ban cho toâi taát caû. Chuùa ban cho 
toâi thaân xaùc, linh hoàn, cuoäc ñôøi, queâ höông vónh cöûu. Vì theá, 
töø nay, toâi muoán bieán ñôøi toâi thaønh moät lôøi tri aân noái daøi, ñeå 
moãi giaây phuùt soáng cuûa toâi, laø moãi giaây phuùt toâi baøy toû loøng 
bieát ôn vôùi Chuùa.

Ta khoâng chæ bieát ôn Chuùa khi haïnh phuùc, khi ñôøi ta traøn 
ñaày nieàm vui maø thoâi. Nhöng loøng bieát ôn Chuùa phaûi ñöôïc 
thöïc hieän moïi nôi, moïi luùc, moïi caûnh huoáng xaûy ra trong ñôøi 
mình.

Ta phaûi caûm taï Chuùa luùc vui cuõng nhö luùc buoàn, luùc thaønh 
coâng cuõng nhö luùc thaát baïi, luùc khoûe maïnh cuõng nhö khi beänh 
taät.

Loøng bieát ôn Chuùa khoâng ngôi nghæ nhö theá, seõ cho ta 
theâm lôïi ích khaùc nöõa: Ta seõ thaáy raèng, troïn ñôøi mình, duø 
hoaøn caûnh naøo xaûy ñeán, ñeàu ñöôïc ñaët trong baøn tay quan 
phoøng kyø dieäu ñaày xoùt thöông cuûa Chuùa. Chuùa luoân luoân ôû vôùi 
ta vaø ta luoân luoân ñöôïc töïa mình trong chieác noâi tình thöông 
cuûa Chuùa.

Chính trong Thaùnh leã maø chuùng ta cöû haønh moãi ngaøy, laø 
chuùng ta thöôøng xuyeân soáng taâm tình taï ôn Chuùa.

Öôùc gì moãi khi tham döï leã Taï ôn, nhôø chính taâm tình 
taï ôn chaân thaønh cuûa mình, chuùng ta ñöôïc Chuùa chuùc laønh, 
thaùnh hoùa vaø ban ôn cöùu ñoä ñôøi ñôøi. Döï Thaùnh leã trong taâm 
tình taï ôn nhö theá, loøng ta seõ traøn ñaày nieàm bình an vaø vui 
söôùng.

Laïy Chuùa, con taï ôn Chuùa veà taát caû moïi ôn laønh con nhaän 
ñöôïc. Ñoù laø taát caû nhöõng ôn Chuùa ban coù khi con thaáy ñöôïc, 
caûm nghieäm ñöôïc nhöng coù khí con khoâng theå nhìn thaáy hoaëc 
khoâng theå caûm nghieäm.

Xin cho con vöõng moät loøng tin töôûng nôi tình yeâu cuûa 
Chuùa, ñeå con maõi maõi daùm ñaët ñôøi mình cho Chuùa quyeát 
ñònh, vaø chæ xin moät loøng vaâng phuïc thaùnh yù Chuùa maø thoâi. 
Amen. Linh muïc Vuõ Xuaân Haïnh
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Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 10, 2013

11/10:    Family Night – Chiếu Phim Thánh Philip Neri 
  phần II tại nhà thờ sau thánh lễ 7pm
13/10:   Kính Đức Mẹ Fatima – Bổn mạng giáo khu 3.
13,14/10: Xin tiền lần II cho Catholic Foundation  
    Sunday
20/10:   Xin tiền lần II cho World Mission Sunday
20/10:   Họp Phụ huynh các em Rước lễ lần đầu tại nhà  
 Nguyện từ 1:45-3pm
27/10:   Xin tiền lần II cho Diosesan Priests Retirement
31/10:   Học hỏi Giáo Lý Công Giáo tại nhà thờ sau  
 thánh lễ 7pm

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 13/10/2013 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Ô/B Nguyễn Văn Tuynh       972-202-1857  
            2102 Sword Dr., Garland TX 75044

Giáo Khu 2     A/C Lê Hùng        972-496-2789
            2930 High Plateau Dr., Garland, TX 75044 

Giáo Khu 3     Ô/B Phạm Hồng Thái       469-463-2678 
            1509 Jennifer Dr.,  Garland,  TX 75042 

Giáo Khu 4     A/C Nguyễn Bình        469-878-0510
            2601 Breanna Way, Garland, TX 75040 

Giáo Khu 7     Bà Lê Thị Thu        972-396-1531
            805 Aylesbury Dr., Allen, TX 75002 

Giáo Khu 8     A/C Phạm Thụy Điển       972-414-1918
            6514 Amsbury Lane, Rowlett, TX 75089 

Giáo Khu 10   Ô/B Phạm Văn Địa       469-288-2310
            1817 Lantana Dr., Garland, TX 75040 

Giáo Khu 11   Bà Nguyễn Thị Mão       214-394-9827
            6104 Crestmoor Lane, Sachse, TX 75048

Giáo Khu 12   A/C Tuấn & Dung Ngô       972-671-7970
            4416 Southpointe Dr., Richardson, TX 75082

Thông Báo Lớp “Role of the Catechist” / “Lớp 150 Giờ”
Role of the Catechist / Vai trò Ngưòi giảng viên Giáo lý (5 credit hours)

Giảng Viên: Rev. Thomas Hà Quốc Dũng, CSsR
Ngày Học:   27 tháng 10, 03 tháng 11, 10 tháng 11, và 17 tháng 11 
Giờ Học:   3pm - 4:15pm
Địa điểm:   Phòng 115 tại Trung Tâm Thánh An-phong.
Lệ Phí:   $20.00 (before October 27, 2013)
                $25.00 (after October 27, 2013)
  Nếu không trả lệ phí, thì học sinh sẽ không nhận credit.
Đặc biệt:   Sau khi hoàn tất 150 giờ học, giáo xứ sẽ hoàn trả 100% tiền học phí cho học sinh.
Ghi Chú:   Học sinh phải đến học đầy đủ  mới được cấp chứng chỉ.

Ghi danh:  Liên lạc chị Thanh Nga qua email: thanhnga1@gmail.com hay điện thoại: 972-890-7917.  
Xin đề rõ tên họ, tên gọi, ngày sinh (MM/DD - không cần năm sinh), và 4 số cuối cùng của số xã hội (social security).

Chúc Mừng Bổn Mạng
Giáo Khu 4 - Bổn mạng ngày 7/10 kính Đức Mẹ Mân Côi
Giáo Khu 3 - Bổn mạng ngày 13/10 kính Đức Mẹ Fatima
Cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng bổn 
mạng giáo khu 3 và 4. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ  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. 

Mừng Lễ Kính Thánh Giêrađô - Thứ Tư 16/10/2013 
Nhân ngày lễ kính Thánh Giêrađô, bổn mạng các bà mẹ mang thai, theo truyền thống “Làm phép và Phát Bánh Thánh 
Giêrađô”, giáo xứ kính mời quý vị có nhu cầu về con cái hoặc muốn xin ơn cho các bà mẹ hoặc con thơ, qua lời chuyển 
cầu của Thánh Giêrađô, đến nhà thờ tham dự lễ kính Thánh Giêrađô vào chiều thứ Tư ngày 16/10 lúc 7:00pm.  Sau thánh 
lễ sẽ có nghi thức làm phép và phát bánh Giêrađô.
Nhân dịp này giáo xứ cũng xin chúc mừng lễ bổn mạng của chi hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Giêrađô.  Xin Chúa ban 
muôn hồng ân và phúc lành hồn xác cho mọi hội viên.  Nguyện cho những hy sinh quảng đại của quý vị sẽ trổ sinh cho 
Giáo Hội thật nhiều hoa trái tin mừng.
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:   $12,817.00
Lệ Phí Tòa Án Hôn Phối:       $300.00
Tiền Rửa Tội:         $120.00
Lệ Phí Lễ Cưới Bổ Sung:         $50.00
Tiền Quảng Cáo:        $180.00
Tặng Hoa Cho Đức Mẹ (SDB 1791):        $40.00

SDB Tên                          Số Tiền
0037 Đào Bá Hùng         $50.00
0106 Lê Tấn Kháng         $10.00
0125 Nguyễn Văn Cơ         $20.00
0229 Nguyễn Đức Mai        $10.00
0239 Nguyễn Thành Trung        $50.00
0354 Nguyễn Văn Hường        $20.00
0407 Võ Vân Anh         $10.00
0513 Trần Hữu Thanh        $50.00
0567 Trần Thị Láng       $100.00
0645 Phạm Hữu Tuấn        $58.00
0714 Mai Ngọc Phương        $20.00
0719 Trần Văn Hoạch      $100.00
0743 Ngô Bá Nhân       $100.00
0770 Nguyễn Đức Vinh        $10.00
0820 Nguyễn Thanh Vân          $5.00
0965 Ẩn Danh       $100.00
0968 Nguyễn Văn Hán        $10.00
1128 LêThi-Ngọc Lannie        $50.00
1134 Nguyễn Trung Hiếu        $50.00
1154 Lương Thúy Dung        $20.00
 Hội Quán    $7,260.50

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 6/10/2013

 SDB Tên                          Số Tiền
1222 Lê Huy Phan         $20.00
1250 Nguyễn  Dominic        $20.00
1288 Lương Việt Hùng        $10.00
1330 Hoàng Nguyễn Thị          $5.00
1569 Bùi Thanh Việt         $20.00
1589 Đặng Thị Quý         $10.00
1695 Nguyễn Thị Keng          $5.00
1728 Caron Le Therese          $5.00
1730 Nguyễn Kim Thu      $100.00
1809 Ẩn Danh         $50.00
1830 Nguyễn Huy Đắc        $20.00
1842 Đào Kim Yến           $5.00
1862 Phạm Đình Thơ           $5.00
1945 Đặng Anh Tuấn         $10.00
2101 Lê Trung Thuợc           $4.00
2106 Nguyễn Văn Linh        $20.00
2150 Đoàn Như Đĩnh         $20.00
2161 Nguyễn Khắc Dũng          $5.00
2282 Ẩn Danh       $100.00
2362 Phạm Quốc Anh        $50.00
2396 Lương M. Nương        $10.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Education Center Fund):

NGÀY ƠN GỌI - Tại Giáo xứ Kitô Vua, Fort Worth: 20/10/2013 
Ngày 20 tháng 10 là Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo.  Giáo Xứ Chúa Kitô Vua tại Fort Worth có tổ chức 
Ngày Ơn Gọi  với các đại diện của các dòng Đồng Công, Đan Viện Thiên Tâm, Ơn Gọi Địa Phận Diocese 
Fort Worth-Texas, Dòng Mân Côi, Dòng Trinh Vương, và Dòng Đaminh. 
Kính mời các em từ 14 tuổi trở lên và các phụ huynh đến tham dự Ngày Ơn Gọi này. Chương trình sẽ bắt 
đầu từ 10 giờ đến 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật 20/10/2013.  Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để điền 
đơn xin tham dự  972-414-7073. 

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):
Ngăn Số   Tên                              Số Tiền
0273 Hồ Lan          $100.00
0362 Nguyễn Lệ Chi         $100.00
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Scripture: Luke 17:11-19
On the way to Jerusalem he was passing along 

between Sama’ria and Galilee. And as he entered a 
village, he was met by ten lepers, who stood at a distance 
and lifted up their voices and said, “Jesus, Master, have 
mercy on us.” When he saw them he said to them, “Go 
and show yourselves to the priests.” And as they went 
they were cleansed. Then one of them, when he saw 
that he was healed, turned back, praising God with a 
loud voice; and he fell on his face at Jesus’ feet, giving 
him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus, 
“Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no 
one found to return and give praise to God except this 
foreigner?” And he said to him, “Rise and go your way; 
your faith has made you well.”

Meditation: What can adversity teach us about the 
healing power of love and mercy? Proverbs gives us a 
hint: A friend loves at all times; and a brother is born 
for adversity (Prov. 17:17). When adversity strikes you 
find out who truly is your brother, sister, and friend. 
The gospel records an unusual encounter between 
individuals who belonged to groups which had been 
divided and hostile towards one another for centuries. 
The Jews regarded the Samaritans as heretics worse 
than pagans. And as a result they had no dealings with 
each another. They were openly hostile whenever their 
paths crossed. In this gospel narrative we see one rare 
exception -- a Samaritan leper in company with nine 
Jewish lepers. Sometimes adversity forces us to drop 
our barriers or to forget our prejudices. When this band 
of lepers saw Jesus they made a bold request. They 
didn’t ask for healing, but instead asked for mercy.

The word mercy literally means “sorrowful at heart”. 
But mercy is more than just compassion, or heartfelt 
sorrow at another’s misfortune. While compassion 
empathizes with the sufferer, mercy goes further. It 
removes suffering. A merciful person shares in another’s 

Daily Reading & Meditation
“Jesus, Master, have mercy on us”

misfortune and suffering as if it were his own. And he 
will do everything in his power to dispel that misery. 
Mercy is also connected with justice. Thomas Aquinas 
said that mercy “does not destroy justice, but is a certain 
kind of fulfillment of justice...Mercy without justice is 
the mother of dissolution; (and) justice without mercy is 
cruelty.” Pardon without repentance negates justice. So 
what is the significance of these ten lepers asking for 
mercy? They know they are in need of healing, not just 
physical, but spiritual healing as well. They approach 
Jesus with contrition and faith because they believe 
that he can release the burden of guilt and suffering and 
make restoration of body and soul possible. Their request 
for mercy is both a plea for pardon and release from 
suffering. Jesus gives mercy to all who ask with faith 
and contrition.

Why did only one leper out of ten — a Samaritan 
whom the Jews despised as a people worse than pagans 
— return to show gratitude? Gratefulness is related to 
grace — a word which means the release of loveliness. 
Gratitude is the homage of the heart which responds with 
graciousness in expressing an act of thanksgiving. The 
Samaritan approached Jesus reverently and gave praise 
to God. If we do not recognize and appreciate the mercy 
shown us we will be ungrateful. Ingratitude is forgetfulness 
or a poor return for kindness received. Ingratitude easily 
leads to lack of charity and intolerance towards others as 
well as to other sins, such as discontent, dissatisfaction, 
complaining, grumbling, pride and presumption. How 
often have we been ungrateful to our parents, pastors, 
teachers, and neighbors? Do you express gratitude to God 
for his mercy and do you show mercy to your neighbor?

“Lord, may I never fail to recognize your love and 
mercy. Fill my heart with gratitude and thanksgiving 
and free me from pride, discontentment, and ingratitude. 
Help me to count my blessings with gratefulness and to 
give thanks in all circumstances.”

Ñaïi hoäi Baûo Trôï ôn Goïi DoønG Chuùa Cöùu Theá vuønG Dallas-ForTh WorT
Ñöôïc toå chöùc nhaân dòp möøng leã Thaùnh boån maïng Gieârañoâ taïi tu vieän Thaùnh Gioan Neumann
Thôøi Gian: Thöù Baûy, ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2013, khai maïc luùc 10 giôø saùng
Ñòa Ñieåm:  Tu vieän Thaùnh neumann, 3912 South Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236
lieân laïC: (972) 296-6735
Kính môøi quí vò ñeán tham döï nhaèm taêng tình thaân höõu, thoâng tri caùc sinh hoaït vaø caàu nguyeän cho quí vò hoäi 
vieân coøn soáng cuõng nhö ñaõ qua ñôøi.  
Caùc Thaày DCCT seõ ñöa xe ñeán röôùc nhöõng vò naøo khoâng coù phöông tieän ñeán Nhaø Doøng. Xin coù maët taïi nhaø thôø 
ÑMHCG luùc 8:30 saùng thöù 7, ngaøy 19 thaùng 10.
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Xin Lưu Ý Khi Đậu Xe Trong Khuôn Viên Nhà Thờ 
Không đậu xe những chỗ dành cho xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Nếu đậu sai nơi qui định, số xe của quí vị sẽ được ghi lại và cảnh báo lần đầu.  Nếu tái phạm xe sẽ bị kéo đi.
If parking in the Fire Lane & No Parking Zone, you will receive a warning ticket and your licence plate 
number will be recorded.  If vilolation occurs again, your vehicle will be towed at your expense.
Không đậu xe trong những chỗ  có những vạch chéo bên cạnh Handicap parking vì những chỗ này dành cho 
wheelchair ra hoặc vào xe dễ dàng.
Vehicles may not park in the crosshatched pattern located next to a space displaying the International Symbol 
of Access (wheelchair symbol).  The crosshatched sections of these spaces are for wheelchair and wheelchair 
lift access




