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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

•	 Chúa Nhật 12/3: Chúa nhật II Mùa Chay năm A.
•	 Thứ Hai 13/3: Tuần II Mùa Chay.
•	 Thứ Ba 14/3: Tuần II Mùa Chay.
•	 Thứ Tư 15/3: Tuần II Mùa Chay.
•	 Thứ Năm 16/3: Tuần II Mùa Chay.
•	 Thứ Sáu 17/3: Lễ Thánh Patrick, Giám mục. Kiêng thịt. 
•	 Thứ Bảy 18/3: Lễ Thánh Xirilô thành Giêrusalem, 

Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.
•	 Chúa Nhật 19/3: Chúa nhật III Mùa Chay năm A.

NHẮC NHỞ NHAU GIỮ GÌN SẠCH SẼ NHÀ THỜ

Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng 
đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn nắp và sạch 
sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát 
và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi những khăn giấy hoặc 
rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách 
vì đây là không phải là đồ chơi cho các em trong Thánh 
lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.

Please leave the church in good order when you leave 
Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with you so 
that we can show respect for God and for our brothers 
and sisters who may be coming to Mass later. Also do not 
allow your children to write in any of the books or tear 
the pages. They are not toys for the children to play with 
during Mass. Thank you for your help.

EUCHARISTIC ADORATION
Thursday March 16th from 8pm-9pm

Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration 
with music, Scripture & reflection in accordance 

with Pope Francis’s intentions, personal prayer time, 
and optional Sacrament of Reconciliation

Corpus Domini
All young adults are invited

HỚT TÓC TỪ THIỆN 
GÂY QUỸ GIÚP NGƯỜI NGHÈO (18 & 19/3)

Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ HCG sẽ tổ chức hớt 
tóc gây quỹ giúp người nghèo trong hai ngày: Chiều thứ 
Bảy ngày 18 tháng 3 từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối; và Chủ 
Nhật ngày 19 tháng 3 từ 9 giờ sáng dến 10 giờ tối, với sự 
hy sinh thời gian và công sức của các anh chị em hớt tóc 
chuyên nghiêp trong Giáo Xứ.

Kính mời quí ông bà Anh chị em đến hớt tóc ủng hộ 
gây quỹ giúp người nghèo.

HÃY GHI DANH VÀO GIÁO XỨ

Ngoài việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những 
ngày Lễ Buộc, người tín hữu cần phải ghi danh trong 
Giáo xứ để giúp cho Giáo xứ có những kế hoạch mục vụ 
tốt hơn. Những ai đã ghi danh trong Giáo xứ theo cha mẹ 
nhưng nay lập thành một gia đình mới, cần ghi danh như 
một đơn vị gia đình riêng. Xin đến Văn phòng Giáo xứ để 
ghi danh.

Những ai đã thay đổi địa chỉ, số điện thoại và email, 
cũng cần liên lạc với văn phòng để cập nhật thông tin 
trong hồ sơ của Giáo xứ.

HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI (19/3)

Các em Giáo Lý-Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ 
trở lại học và sinh hoạt vào Chúa nhật ngày 19 tháng 3.

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn 
vào ngày thứ bảy 11/3/2017 của đôi tân hôn:

Huyønh Thieän Kenny & Haø Haïnh
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống 

trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 12/3/2017 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    Ô/B Trần Ba Sáu  469-441-4950
           1610 Legend Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 2    Chị Lê Thị Ánh Tuyết 469-321-0950
                     3105 Ridgemoor Dr., Garland, TX 75044 

Giáo Khu 4    A/C Nguyễn Văn Kết 972-496-1353
                     2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 12  Ô/B Đôn & Đào Nguyễn 214-202-9449
                     5812 Sweetbriar Dr., Richardson, TX 75082

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  
Đọc kinh thứ Bảy 11/3/2017 lúc 7:30pm  
Tại nhà Ô/B Nguyễn Hoàng Vân 
2607 Spring Dr., Sachse TX 75048 - 972-496-1792  
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BẢO TRÌ TRUNG TÂM GIÁO DỤC AN PHONG
Như mọi người biết, mỗi tuần lễ có rất nhiều sinh 

hoạt tại Hội trường An Phong, nhất là ngày Chúa Nhật 
cho các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ, vì thế việc dọn dẹp bàn 
ghế, clean up hội trường và các phòng học rất cần nhiều 
người giúp .

Từ lâu nay chỉ có một số anh chị em thiện nguyện 
phụ trách công việc nầy vào sáng ngày thứ Hai và Thứ 
Ba, nhưng có tuần không có ai đến được. Vì thế, nay Giáo 
xứ muốn thành lập “Nhóm Làm Đẹp Trung Tâm An 
Phong” để đảm trách công việc chăm sóc, bảo trì cơ sở 
này .

Công tác sẽ làm việc sáng thứ Hai từ 8 am – 10am với 
các công việc gồm có: xếp ghế lên bàn, quyét dọn, thu rác 
các lớp học, sắp bàn ghế lại đúng vị trí…

Xin mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em có điều kiện, xin 
hy sinh tham gia vào Nhóm nầy, đặc biệt cần người có 
kinh nghiệm  “clean up” ờ các khu Học Chánh đã nghỉ 
hưu giúp việc điều hành Nhóm.

Xin vui lòng liên lạc anh Đặng Hiếu Sinh: 214-284-
5179 (xin để lại lời nhắn nếu không trả lời được)

CONTINUING CATECHETICAL FORMATION (CCF)

1) Course: Christian Morality
Instructor:  Sr. Peggy Szeljack
Dates:  Sat, Mar 18 & 25, 2017
Time:  9am - 3pm
Place: Room 139-141 at St Alphonsus Center
Credit:  10 hours
Category:  Required core class

2) Course: Person of the Catechist
Instructor:  Ms. Therese Frank
Date:  Sat, Apr 22, 2017
Time:  9am - 3pm
Credit:  5 hours
Category:  Required core class

Registration:  Please sign up on our registration page
http://www.signupgenius.com/tabs/
13574DC03AEC2E5C71-ccfclasses 
or contact Mrs. Hieu (hieutayninh1@yahoo.com
or 214-235-3523) 

5K CHẠY/ĐI BỘ VÌ NGƯỜI NGHÈO (8/4)
SỰ KIỆN: 5K Chạy/Đi Bộ Vì Người Nghèo (sau bữa ăn 
trưa sẽ có các trò chơi cho trẻ em và thể thao cho người lớn)
THỜI GIAN: Ngày 8 Tháng 4, 2017 từ 9am tới 12pm
ĐỊA ĐIỂM: Breckenridge Park (Sẽ có xe đưa đón những 
người lớn tuổi)
NGƯỜI THAM DỰ: Dành cho cho mọi lứa tuổi 
LÝ DO: Tạo cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt, và đồng thời nâng 
cao tinh thần bác ái giúp người túng cực. Mọi sự đóng 
góp sẽ gửi về cho người nghèo tại Việt Nam trong chuyến 
đi của cha Quang cùng với các bạn trẻ trong Mùa Hè này, 
(Ngày 14 tháng 6, 2017). 
QUÀ TẶNG: Áo T-shirt + Huy Chương + Giải Thưởng 
+ Bữa ăn trưa
GHI DANH ONLINE: 
Youth : https://goo.gl/jao2tE 
Adult: https://goo.gl/GorHN6  
Family: https://goo.gl/gbB8gg
Mọi chi tiết xin liên lạc: Kim Anh (469) 396-8843 
hoặc email:kimedo@gmail.com

5K RUN/WALK FOR THE POOR (April 8)
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports 
will follow after Lunch)
WHEN: Saturday, April 8, 2017 @ 9AM
WHERE: Breckenridge Park
WHO: Everyone of all ages!
WHY: To help make a difference for those living in 
poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam with Cha 
Quang’s group this summer (June 14, 2017). 
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch
REGISTER ONLINE AT: 
Youth: https://goo.gl/jao2tE 
Adult: https://goo.gl/GorHN6 
Family: https://goo.gl/gbB8gg
For more information: Kim Anh (469) 396-8843; 
email: kimedo@gmail.com 
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LÀM GÌ TRONG MÙA CHAY THÁNH 2017?

Mùa Chay 2017 bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro ngày 1/3 
và kết thúc trước Thánh Lễ Tiệc Ly thứ Năm Tuần Thánh 
13/4 đánh dấu một thời kỳ ăn năn, thống hối, chay tịnh và 
gia tăng công việc bác ái để chuẩn bị cho việc mừng Đại 
Lễ Phục Sinh vào ngày 16/4. Sau đây là một số điều 
chúng ta cần ghi nhớ thực hiện trong Mùa Chay này:

* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công 
giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ 
Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những 
người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu 60 
tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu 
Tuần Thánh. Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được 
phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ hơn để duy trì sức 
khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng 
một bữa ăn no. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không 
được phép ăn thêm ngoài các bữa ăn đã được qui định. 

* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để 
dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay 
và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người 
nghèo, đặc biệt là những người nghèo tại Việt Nam. Xin 
đến Quầy Tượng ảnh ở hành lang Nhà thờ để lấy phong 
bì có ghi riêng cho mục đích này.

* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày 
cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn vũ và thế 
giới. Đặc biệt Cầu nguyện Taizé vào lúc 6 giờ 30 chiều 
Chúa nhật Lễ Lá ngày 9/4.

* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi 
Đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 
30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng 
Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời 
bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 
9/4.

* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng 
Tội Mùa Chay của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 
21/3 và thứ Tư ngày 29/3, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa 
giải tội vào mỗi sáng thứ Ba từ 9 đến 10 giờ sáng; các 
buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 7 
giờ tối, và thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ chiều. Những ai đau yếu 
không thể đến xưng tội được, có thể liên lạc với Văn 
phòng ở số điện thoại (972) 414-7073 để các cha có thể 
đến thăm viếng và giải tội.

* Tĩnh Tâm: Chuẩn bị tâm hồn và thời gian để đến 
tham dự Cuộc Tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo xứ từ tối thứ 
Hai ngày 3/4 đến tối thứ Tư ngày 5/4 từ 7 giờ đến 9 giờ 
tối với Cha Giảng phòng Trần Văn Quảng, C.Ss.R., thuộc 
Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 

CHURCH REGULATIONS REGARDING 
FASTING & ABSTINENCE DURING LENT

The Lenten Season begins with Ash Wednesday 
(March 1, 2017) and ends before the celebration of the 
Mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday Evening 
(April 13, 2017). 

* Abstinence from meat is to be observed by all 
Catholics fourteen years old and older on Ash Wednesday 
and on all Fridays of Lent. This obligation prohibits the 
eating of meat, but not eggs and milk products. 

* Fasting means limiting oneself to one full meal on 
a given fast day. Catholics who are 18 years of age until 
60 are obliged to fast on Ash Wednesday and Good 
Friday. On fasting days, two additional smaller meals are 
permitted if necessary to maintain strength. Moreover, 
the two smaller meals together may not equal one full 
meal. Moreover, eating solid foods between meals on fast 
days is not permitted.

DO YOU WANT TO HAVE THE BEST LENT EVER?

Best Lent Ever is a free, daily email program that 
will help Catholics have a truly life-changing Lent. This 
year’s program is based on the perfect book for the parish 
– Matthew Kelly’s newest bestseller, Resisting Happiness.

Best Lent Ever will take you on an incredible journey 
this Lent. Are you ready for a greater sense of parish 
community? Increased engagement at Mass? A program 
that inspires you to become the-best-version-of-yourself? 

Sign up online at BestLentEver.com and beginning 
Ash Wednesday, participants will receive daily emails 
with practical tips, short inspirational videos from 
Matthew Kelly, and personal reflections from Dynamic 
Catholic team members. Participants will discover how 
to open their hearts to God and do more than just give up 
chocolate for Lent… leading to their best Lent ever.
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GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHÉN THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Xin các gia đình trong Giáo xứ nhiệt thành trong việc cầu nguyện cho Ơn Gọi Linh mục & Tu sĩ của Giáo hội và Giáo 

xứ bằng cách ghi danh tham gia Chương trình Chén Thánh Ơn Gọi. Có thể ghi danh qua điện thoại bằng cách gọi đến văn 
phòng giáo xứ ở sổ (972) 414-7073 hoặc email ở địa chỉ dmhcggarland@gmail.com. Các gia đình ghi danh không nhất thiết 
phải cầu cho con cái mình đi tu nhưng là cầu nguyện cho ơn gọi nói chung của Giáo hội.

Một khi gia đình nào đến phiên, vào cuối Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật tùy vào giờ đi lễ của gia đình 
đó, Linh mục mời gia đình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Gia Đình cùng với các bản kinh đọc kèm theo 
(có cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh). Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi để mọi người có thể qui tụ và cầu 
nguyện mỗi ngày cho ơn gọi và thời gian cầu nguyện theo bản kinh không kéo dài quá 5 phút. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén 
Thánh Gia Đình cần được đưa trở lại trong Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (bút danh Thông Vi Vu), 
Giám mục giáo phận Phan Thiết, đã được Chúa gọi về lúc 
8g00 ngày thứ Tư Lễ Tro 01-03-2017. Sau ba ngày quàn tại 
Tòa giám mục, sáng thứ Bảy 04-03, linh cữu của Đức cha 
Giuse đã được di quan đến Nhà thờ chính tòa.

Và đến sáng thứ Hai 06-03, Thánh lễ an táng Đức cha 
Giuse Vũ Duy Thống đã được cử hành cách long trọng vào 
lúc 9g00 tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Phan Thiết.

Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, 
Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài gòn, chủ tế. Đồng tế có 
Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội 
đồng Giám mục Việt Nam; Đức Tổng giám mục Leopoldo 
Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam; 
cùng với 29 Hồng y, Giám mục của các giáo phận và khoảng 
500 linh mục trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Đông 
đảo tu sĩ các dòng tu và giáo dân từ nhiều nơi đã đến hiệp 
dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giuse.

Trước khi vào Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse 
Nguyễn Chí Linh thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam 
bày tỏ lời tri ân Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và chia buồn 
với giáo phận Phan Thiết. Tiếp theo, cha Antôn Lê Minh 
Tuấn, Hạt trưởng hạt Hàm Tân, đọc tiểu sử Đức cha Giuse 
và cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám đốc Chủng viện 
Thánh Nicôla đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha 
Phanxicô.

***

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám 
mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên, đã bày tỏ cảm xúc và 
ngỡ ngàng khi cử hành cử hành Thánh Lễ an táng Đức cha 
Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết. “Cảm xúc và 
ngỡ ngàng vì cơn bệnh và sự giã từ trần thế của Đức cha 
Giuse, như kết thúc một chuyến đi của cuộc đời. Cảm xúc 
và ngỡ ngàng, vì trong chuyến đi của chức vụ, Ngài vừa thể 
hiện vai trò là người cha yêu thương và trách nhiệm, vừa là 

người thầy khôn ngoan và sáng tạo, vừa là người bạn nghĩa 
tình và hết tình. Cảm xúc và ngỡ ngàng còn vì chuyến đi 
của sứ vụ đời người, sứ vụ vừa là giám mục, vừa là nhà văn 
hóa, vừa là thi sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ”.

Kết thúc bài giảng, Đức cha giảng lễ mời gọi mọi người 
“tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời của mỗi người bước theo 
Đức Kitô để cảm nhận được sự kỳ diệu đến ngỡ ngàng 
trong cuộc đời mình, hiệp thông với Đức cha Giuse, hướng 
về Đức Mẹ Tàpao, và mượn lời kinh của Mẹ, để ca tụng sự 
kỳ diệu đến ngỡ ngàng cuộc đời, ơn gọi và sứ vụ của con 
người trong cõi đời này”.

***

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo 
Girelli chia sẻ những tâm tình phân ưu đến giáo phận Phan 
Thiết vì sự ra đi của vị mục tử. 

Tiếp theo, cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh - nguyên Tổng 
đại diện, trưởng ban tang lễ - thay mặt cộng đoàn dân Chúa 
giáo phận Phan Thiết, linh tông và huyết tộc của Đức cha 
Giuse, nói lời tri ơn Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm, cảm 
ơn các thành phần Dân Chúa, các tôn giáo bạn… đã tỏ lòng 
quý mến yêu thương Đức cha Giuse. Cha cũng được quý 
cha trong giáo phận đề cử nói lời từ biệt vị mục tử của giáo 
phận trong tâm tình kính yêu và hối lỗi, cùng với lời nguyện 
hứa đón nhận di sản của Đức cha để lại, là “sống khó nghèo, 
hiền lành, khiêm nhượng, kết hiệp khổ đau với Chúa Giêsu, 
yêu mến Mẹ Maria, và chết đời mình đi vì hạnh phúc của 
mọi người”.

Sau nghi thức tiễn biệt do Đức Tổng giám mục Giuse 
Nguyễn Chí Linh chủ sự, linh cữu của Đức cha Giuse được 
rước sang nơi an nghỉ cuối cùng ngay bên cạnh Cung thánh. 
Cuối cùng, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục Phụ 
tá Tổng giáo phận Sài gòn, chủ sự nghi thức hạ huyệt; và 
các Đức cha cùng quý cha đến rảy nước thánh trên phần mộ 
Đức giám mục quá cố, chào tiễn biệt ngài lần cuối.

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG
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Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 5/3/2017

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:       $20,348.00
Mới Gia Nhập Giáo Xứ: 
- Đào Ngọc Trân:               $50.00
- Nguyễn Nam Trường:            $300.00
- Nguyễn Phước Trang:              $50.00
Tiền In Sách:              $500.00
Tiền Rửa Tội:              $260.00
Tiền Quảng Cáo:              $745.00
Aid to Church in Central and Eastern Europe:      $3,210.00
Aid to Black and Indian Missions:         $2,896.00  

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn Số   Tên              Số Tiền
0311 Đoàn Đức Triệu    $100.00
0312 Đoàn Đức Triệu    $100.00
0670 Lê Trung Thược   $120.00

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
SDB    Tên    Số Tiền 
0004    Cao Sĩ Chí Cường   $100.00
0013    Ẩn Danh      $50.00
0025    Nguyễn Thị Kim Lan     $26.00
0037    Đào Bá Hùng      $20.00
0052    Đỗ Thị Nam        $2.00
0055    Nguyễn Thị Khuyến   $150.00
0081    Huỳnh Ba      $50.00
0090    Phạm Trung      $20.00
0097    Lại Đình Ẩn                      $50.00
0216    Nguyễn Phương    $500.00
0229    Nguyễn Đức Mai     $10.00
0244    Ẩn Danh    $200.00
0321    Nguyễn Văn Ych   $100.00
0354    Nguyễn Văn Hường     $20.00
0391    Nguyễn Bích Loan       $5.00
0402    Trần Binh Eric              $1,000.00
0471    Vũ A. Chương      $20.00
0513    Trần Hữu Thanh     $50.00
0606    Vũ Đức Huy    $500.00
0614    Nguyễn Hào    $500.00
0617    Đinh Quan Hưng   $103.00
0661    Trần Quý Đôn      $20.00
0670    Nguyễn Tiến Đạt     $500.00
0685    Nguyễn Danh Tuấn   $300.00
0688    Nguyễn Văn Thưởng     $30.00
0770    Nguyễn Đức Vinh     $20.00
0805    Lê Hiệp    $100.00
0831    Nguyễn Đăng Khoa   $100.00
0851    Bùi Quốc Tuấn   $100.00
0865    Đàm Hữu Thư    $500.00
0872    Phạm Văn Lập    $250.00
0881    Nguyễn Thị Tình   $100.00
0905    Đinh Việt Hùng     $50.00
0962    Đinh Việt Hiếu   $200.00
0965    Ẩn Danh    $100.00
0968    Nguyễn Văn Hán   $100.00

1064    Liu Khìn      $10.00
1201    Nguyễn Văn Hùng   $300.00
1210    Đoàn Thị Thương       $5.00
1238    Vũ Đình Hòa      $20.00
1285    Nguyễn Anh Đào   $100.00
1348    Vũ J. Minh    $500.00
1387    Mã Thành Nhơn     $20.00
1391    Trần Văn Tự    $500.00
1395    Trần Hòa        $2.00
1499    Nguyễn Thành Hoan   $500.00
1521    Đỗ Minh Công   $500.00
1529    Phan Văn Bền      $20.00
1573    Nguyễn Thị Thanh Huyền  $100.00
1703    Hồ Văn Nhân    $250.00
1713    Vũ Viết Dũng    $500.00
1778    Trần Đình Phái       $5.00
1795    Võ Bá Vinh    $100.00
1897    Nguyễn Văn Tài   $100.00
1946    Đoàn Thị Ngọc Loan   $500.00
2083    Nguyễn Đức Mẫn                     $20.00
2187    Hoàng Van Kenny     $10.00
2204    Đào Thị Thu Lan                     $10.00
2211    Đoàn Thành Nhân     $50.00
2219    Vũ Quang Minh     $50.00
2247    Nguyễn Ngọc Thuần       $5.00
2255    Trần Bá Sáu    $100.00
2260    Lê Văn Cường    $100.00
2377    Nguyễn Thành Đạt   $500.00
2428    Kingsley Thị Định (Tina)    $50.00
2472    Đoàn Phương Thảo     $10.00
2523    Nguyễn Văn Cao     $10.00
2530    Đỗ Xuân Thanh   $150.00
2619    Phạm Đức Tân     $10.00
2648    Phạm Tường Long   $500.00
2661    Đinh Thị Hòa    $300.00
2694    Đỗ Kim Chi        $3.00
2744    Le Nguyen George   $200.00
2782    Trần Thị Lan    $220.00
2803    Minter Pauline    $100.00
Hội Quán                $6,236.00
KGD - Lớp Thêm Sức              $1,250.00
Verizon (Dieu Linh Pham)   $750.00
Verizon (Richard Nguyen)   $750.00
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Gospel Reading:  Matthew 17:1-9
And after six days Jesus took with him Peter and James and 

John his brother, and led them up a high mountain apart. And he 
was transfigured before them, and his face shone like the sun, and 
his garments became white as light.  And behold, there appeared 
to them Moses and Elijah, talking with him.  And Peter said to 
Jesus, “Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make 
three booths here, one for you and one for Moses and one for 
Elijah.”  He was still speaking, when lo, a bright cloud 
overshadowed them, and a voice from the cloud said, “This is my 
beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.”  When 
the disciples heard this, they fell on their faces, and were filled 
with awe.  But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and 
have no fear.”  And when they lifted up their eyes, they saw no one 
but Jesus only.  And as they were coming down the mountain, 
Jesus commanded them, “Tell no one the vision, until the Son of 
man is raised from the dead.”

Old Testament Reading:  Genesis 12:1-4a
Now the LORD said to Abram, “Go from your country and 

your kindred and your father’s house to the land that I will show 
you.  And I will make of you a great nation, and I will bless you, 
and make your name great, so that you will be a blessing.  I will 
bless those who bless you, and him who curses you I will curse; 
and by you all the families of the earth shall bless themselves.”  So 
Abram went, as the LORD had told him; and Lot went with him. 
Abram was seventy-five years old when he departed from Haran.

Meditation: Are you prepared to see the glory of the Lord and 
to share in his glory as well? God made a promise to Abraham that 
he would make him a channel of great blessing not only to his own 
family and future descendants but to all the families of the earth as 
well (Genesis 12:3)! The condition for the fulfillment of this 
promise was simple and straightforward - “Go from your family 
and country to the land that I will show you” (Genesis 12:1). 
Abraham not only believed in God’s promise, he promptly obeyed 
and did as the Lord commanded him. God chose Abraham as his 
instrument of blessing - that through him and his descendants 
would come the Messiah, the Lord Jesus Christ who would reveal 
the glory and blessing of God’s kingdom and bring salvation for 
all who would call upon his name.

The Lord Jesus came to fulfill all that Moses and the prophets spoke
The Lord Jesus is the fulfillment of all the promises made to 

Abraham and to his spiritual descendants. In all that Jesus did and 
said he sought to please his Father in heaven and to bring him 
glory. Like Abraham, he was ready to part with anything that 
might stand in the way of doing the will of God. He knew that the 

success of his mission would depend on his willingness to embrace 
his Father’s will no matter what it might cost him personally. 

Jesus on three occasions told his disciples that he would undergo 
suffering and death on a cross to fulfill the mission the Father gave him. 
As the time draws near for Jesus’ ultimate sacrifice on the cross, he takes 
three of his beloved disciples to the top of a high mountain. Just as Moses 
and Elijah were led to the mountain of God to discern their ultimate call 
and mission, so Jesus now appears with Moses and Elijah on the highest 
mountain overlooking the summit of the promised land. Matthew’s 
Gospel tells us that Jesus was transfigured before them, and his face shone 
like the sun, and his garments became white as light (Matthew 17:2).

Jesus reveals his glory to the apostles and to us
Jesus went to the mountain knowing full well what awaited 

him in Jerusalem - betrayal, rejection, and crucifixion. Jesus very 
likely discussed this momentous decision to go to the cross with 
Moses and Elijah. God the Father also spoke with Jesus and gave 
his approval: This is my beloved Son; listen to him. The Father 
glorified his son because he was faithful and willing to obey him 
in everything. The cloud which overshadowed Jesus and his 
apostles fulfilled the dream of the Jews that when the Messiah 
came the cloud of God’s presence would fill the temple again (see 
Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8).

Christ’s way to glory 
The Lord Jesus not only wants us to see his glory - he wants to 

share this glory with us. And Jesus shows us the way to the Father’s 
glory - follow me - obey my words. Take the path I have chosen 
for you and you will receive the blessing of my Father’s kingdom 
- your name, too, will be written in heaven. Jesus fulfilled his 
mission on Calvary where he died for our sins so that Paradise and 
everlasting life would be restored to us. He embraced the cross to 
win a crown of glory - a crown that awaits each one of us, if we, 
too, will follow in his footsteps.

We are partakers of his glory 
Are you spiritually awake? Peter, James, and John were 

privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of 
Jesus Christ are called to be witnesses of his glory. We all, with 
unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed 
into his likeness from one degree of glory to another; for this 
comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 3:18). The 
Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. Do you 
seek his presence with faith and reverence?

“Lord Jesus, keep me always alert to you, to your word, your 
action, and your constant presence in my life. Let me see your 
glory.”

[Daily Scriptures]

Daily Reading & Meditation
Listen to my beloved Son








