
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

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

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Trật Tự
A. Ngô Tuấn:  972-365-4188

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 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

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
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. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà 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

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

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

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
CĐ 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. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

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

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

      
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

Ngày Thường
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG ......................... 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .............. 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ ......... 6:30 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 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 139 
TTTAP.
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: 972-496-6988
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: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ CHúA NHậT 2 MùA VọNG NăM C NGÀy 6/12/2015

Phone: 972-414-7073

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

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

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



Hôm thứ Tư ngày 2 tháng 12 vừa qua, các linh 
mục làm việc tại Giáo phận Dallas đã có một 

ngày tĩnh tâm Mùa Vọng từ sáng tới chiều tại Nhà 
Tĩnh Tâm Montserrat của Dòng Tên ở thành phố Lake 
Dallas. Vị hướng dẫn Ngày Tĩnh tâm là Đức Cha Phụ 
tá Edward Rice của Tổng Giáo phận St. Louis. Trong 
cuộc chia sẻ với các linh mục, Đức Cha Rice cho 
biết khi ngài báo tin cho gia đình của ngài là ngài 
sẽ rời St. Louis để đi Dallas hướng dẫn tĩnh tâm cho 
các cha thì một người chị của ngài hỏi lại: “Các cha 
ngày nào cũng dâng Thánh lễ thì tại sao phải đi tĩnh 
tâm nữa?”

Đứng ở một phương diện nào đó thì câu hỏi của 
người chị Đức Cha Rice không phải là vô lý bởi ngày 
nào các linh mục cũng cầu nguyện và cử hành Thánh 
lễ với đôi tay chạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Tuy 
nhiên, như mọi tín hữu khác, các linh mục kể cả Đức 
Giáo hoàng đều là những tội nhân trước mặt Thiên 
Chúa. Ngoài ra, ngay cả khi cầu nguyện và dâng 
Thánh lễ hằng ngày, người linh mục nếu không ý thức 
đủ thì việc thực hiện các công việc thánh thiện này 
dễ rơi vào cái bẫy thói quen (routine). Do đó, trong 
bầu khí nhộn nhịp cùng với bao bận rộn về mục vụ 
trong trong những ngày chuẩn bị Đại Lễ Giáng Sinh, 
việc các linh mục ngồi lại với nhau để cầu nguyện, 
chia sẻ và xưng tội trong một ngày của Mùa Vọng 
thật cần thiết biết dường nào.

Qua Bài Tin Mừng của Chúa nhật II Mùa Vọng 
năm C hôm nay (Lc 5:17-26), Thánh Gioan Tẩy Giả 
mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống 
của mình để uốn nắn, sửa chữa những thiếu sót, lầm 
lỗi hầu có thể mở lòng ra cho ơn cứu độ của Thiên 
Chúa. Đúng thế, Mùa Vọng là mùa mong đợi cho sự 
gặp gỡ Chúa Giêsu trong ngày Đại lễ Giáng sinh và 
nhất là cho sự gặp gỡ Ngài trong Ngày Cánh Chung. 
Tuy nhiên, sự gặp gỡ này là một ân phúc cho chúng 
ta chỉ khi nào chúng ta biết nhìn lại cuộc sống mình 
với bao khiếm khuyết để biết ăn năn, hoán cải.

Câu ghi lòng cho tuần: Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lc 3, 6. 

Sự hoán cải tâm hồn thật quan trọng biết bao, 
nhất là khi chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của 
thói quen cuộc sống buông thả, chiều theo những 
cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Vì thế, 
nếu trong Mùa Vọng này, chúng ta không chịu khó 
để giờ nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ không cảm 
nghiệm được niềm vui sâu xa của ngày Đại lễ Giáng 
Sinh khi Giáo hội mừng biến cố Con Thiên Chúa 
xuống thế làm người trong Mầu Nhiệm Nhập Thể. 
Cho nên, trong Mùa Vọng, việc tham dự những buổi 
Tĩnh tâm và Xưng tội trong Giáo xứ, cũng như gia 
tăng sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thực hành 
bác ái là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh Hội 
thánh hoàn vũ bắt đầu Năm Thánh Lòng Thương 
Xót bắt đầu từ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
vào thứ Ba ngày 8 tháng 12 sắp tới đây.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô có lần nói về ý 
nghĩa của lòng thương xót: “Thương xót là một hành 
động tử tế đối với những ai không xứng đáng” (Mercy 
is an act of kindness to those who don’t deserve it). 
Chắc chắn, chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh 
lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng cũng vì thế, 
chúng ta càng trân quý tình yêu bao la của Thiên 
Chúa dành cho chúng ta biết là dường nào. Và một 
khi đã nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa 
được hiện thân nơi Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm 
Nhập Thể và Mầu Nhiệm Thập Giá, chúng ta cũng 
phải trở thành những công cụ của lòng thương xót 
của Ngài. 

Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không 
chịu sửa đổi cuộc sống bản thân với biết bao lỗi lầm 
trong mối tương quan của chúng ta đối với Thiên 
Chúa và đối với nhau để sứ điệp niềm vui và bình an 
của Ngày Đại Lễ Giáng Sinh thật sự là một món quà 
tuyệt vời mà không gì có thể thay thế được!

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN

- Chuùa nhaät 6/12: Chuùa nhaät II Muøa Voïng naêm C.
- Thöù Hai 7/12: Leã Thaùnh Ambroâsioâ, Giaùm muïc & 

Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 8/12: Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. 

Boån maïng Giaùo hoäi Hoa Kyø & Doøng  
Chuùa Cöùu Theá. Leã Troïng & Buoäc.

- Thöù Tö 9/12: Tuaàn II Muøa Voïng.
 Giaûi toäi Muøa Voïng luùc 7pm-9pm
- Thöù Naêm 10/12: Tuaàn II Muøa Voïng.
- Thöù Saùu 11/12: Leã Thaùnh Ñamasoâ I, Giaùo hoaøng.
 Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy  töø 7:30AM – 

7:00PM taïi nhaø Nguyeän
- Thöù Baûy 12/12: Leã Ñöùc Meï Guadalupe, Boån maïng 

Chaâu Myõ. Leã Kính.
 Röûa toäi treû em luùc 4:00PM taïi nhaø thôø.
- Chuùa nhaät 13/12: Chuùa Nhaät III Muøa Voïng naêm C.

LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN 
TOÄI 8/12/2015
Thöù Ba 8/12/2015 laø Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân 
Toäi, Boån maïng Giaùo hoäi Hoa Kyø vaø Doøng Chuùa Cöùu 
Theá. Ñaây laø Leã Troïng Buoäc. Ngoaøi Leã Voïng luùc 7 pm 
thöù Hai 7/12/2015, Giaùo xöù seõ coù 4 Thaùnh leã vaøo ngaøy 
naøy luùc 6:45 am; 9 am; 7 pm & 9 pm.
Tuesday December 8, 2015 is the Feast of the 
Immaculate Conception, Patroness of the U.S Catholic 
Church & the Redemptorists. This Feast is the Holy 
Day of Obligation. Besides the anticipated Mass at 
7 pm on Monday Dec 7, Mother of Perpetual Help 
Church will have 4 Masses on the Feastday (6:45 am; 
9 am; 7 pm & 9 pm). 

GIAÛI TOÄI MUØA VOÏNG 
Ñeå giuùp moïi ngöôøi chuaån bò taâm hoàn ñoùn möøng Ñaïi 
Leã Chuùa Giaùng Sinh saép ñeán, caùch rieâng qua vieäc 
giao hoøa vôùi Chuùa trong Bí tích Xöng Toäi, Giaùo xöù coù 
môøi nhieàu cha ñeán giuùp giaûi toäi trong hai buoåi toái cuûa 
Muøa Voïng.

Thôøi gian: Töø 7 pm – 9 pm thöù Ba ngaøy 1/12 & thöù Tö 
ngaøy 9/12

Ñòa ñieåm: Nhaø thôø 

Kính môøi moïi ngöôøi ñeán tham döï. Ngoaøi ra, Giaùo xöù 
vaãn coù cha giaûi toäi moãi ngaøy töø 6:30 pm – 7 pm; rieâng 
thöù Baûy töø 5 pm – 6 pm.

Thöù Saùu ngaøy 11/12 (tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng) seõ coù:
· Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
· Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng 
ñeán 7 giôø toái 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 

Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Eucharistic Adoration
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 on Thursday 
December 17th from 8pm-9pm

At Mother of Perpetual Help Catholic Church

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 6/12/2015

Giaùo Khu  1 Baø Nguyeãn Thò Töôi 214-991-5009
 706 Muirfield Rd., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  2 OÂng Charles Toâ 214-616-9973 
 4705 Elm Ridge Lane, Garland, TX 75044
Giaùo Khu  7 A/C Jack & Quyeân 972-948-9314 
 1607 Roanoke Dr., Allen, TX 75013

Chuùc Möøng Boån Maïng
Ngaøy 8/12 leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, 
boån maïng ca ñoaøn Trinh Vöông vaø Giaùo khu 8.  
Giaùo Xöù  xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria ban 
muoân ôn laønh xuoáng cho ca ñoaøn. Xin cho taát caû 
ca vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå giuùp 
coäng ñoaøn daâng lôøi ca tuïng, ngôïi khen vaø caûm taï 
Thieân Chuùa.
Xin Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï ban cho 
moãi gia ñình trong giaùo khu 8 ñöôïc muoân ôn laønh 
cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy 

moät toát ñeïp hôn. 
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Ñaïi Hoäi Gia Ñình 2015

“NEÂN MOÄT TRONG TÌNH YEÂU”
Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Thöù Baûy, ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2015
Taïi Hoäi Tröôøng An Phong

Khai maïc: 9:00am – Beá maïc: 7:00pm (Sau Thaùnh Leã)
                      Vôùi söï höôùng daãn cuûa Linh Muïc Phanxicoâ Xavieâ Uoâng Quang Löôïng; CSsR

  I-Ñaïi hoäi gia ñình daønh cho nhöõng ai?
-Caùc caëp vôï choàng Coâng Giaùo.
-Môøi goïi nhöõng ai quan taâm ñeán haïnh phuùc hoân nhaân cuûa mình.      
-Caùc caëp vôï choàng ñang soáng trong haïnh phuùc muoán chia seû kinh nghieäm vôùi ngöôøi khaùc.
-Caùc caëp vôï choàng ñang tìm caâu traû lôøi cho nhöõng vaán ñeà khoù khaên trong gia ñình.
-Vôï choàng muoán tìm söï thay ñoåi ñeå gia ñình theâm noàng aám.

II-Seõ laøm gì trong ngaøy Ñaïi Hoäi Gia Ñình?
 Trong ngaøy Ñaïi Hoäi Gia Ñình, vôùi söï höôùng daãn cuûa Cha linh höôùng, caùc anh chò seõ
-Ñöôïc chia seû nhöõng kinh nghieäm soáng  cuûa nhöõng caëp vôï choàng 
-Hoäi Thaûo trong tinh thaàn côûi môû 
-Laéng nghe nhöõng traên trôû trong nhau
-Noùi cho nhau nghe nhöõng ñieàu chöa laàn noùi
-Khôi daäy tình yeâu noàng naøn 
-Soáng laïi kyû nieäm Hoân Nhaân cuûa mình

III-Ñieàu kieän ñeå tham döï ngaøy Ñaïi Hoäi Gia Ñình:
    -Caëp vôï choàng Coâng Giaùo
    -Ñieàn ñôn tham döï.
    - Leä phí: $20 / moät caëp (chi phí: AÊn saùng - AÊn Tröa- Giaûi khaùt- Snack) 
  
 Vì choã coù giôùi haïn, quyù vò muoán tham döï xin vui loøng ghi danh tham döï sôùm.
Coù baøn ghi danh  sau caùc leã Chuùa Nhaät : 21 & 28 thaùng 11 naêm 2015.
Hoaëc taïi vaên phoøng giaùo xöù trong giôø laøm vieäc.
Haïn choùt ñieàn ñôn ghi danh: 30-11-2015.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang 
quyeán tröôùc söï ra ñi cuûa 

OÂng Giuse Tröông Minh Duõng (1952-2015)

     Taï theá ngaøy 3/12/2015

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, 
coäng ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa 
linh hoàn Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm 

an uûi vaø caäy troâng cho tang quyeán.

MOVIE: THE LETTERS
On Sept. 10, 1946, Mother Teresa receives a message 
from God that tells her to help the poor, the sick and the 
downtrodden. Her new purpose initially causes conflict with the 
Roman Catholic Church and the government of India. After her 
death, a Vatican priest begins to recount her…More life's work, 
her political oppression and her unbreakable spirit. 
Based on 40 years of personal letters, history remembers her 
as one of the world's greatest humanitarians, The Letters is a 
2014 American biographical drama film directed and written 
by William Riead. The film stars Juliet Stevenson, Max von 
Sydow, Rutger Hauer and Priya Darshini. It was produced 
by Colin Azzopardi, Tony Cordeaux, and Lisa Riead. It is 
scheduled to be released theatrically by Freestyle Releasing on 
December 4, 2015.[2]
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 29/11/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,079.35 
Tieàn Leã Cöôùi: $350.00 
Tieàn Khaán: $1,353.00 
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh 
(töø Giaùo Xöù Thaùnh Taâm): $888.00 
 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0015  AÅn Danh  $50.00 
0233 Nguyeãn Quang Minh $50.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $3.00 
0488 Ngoâ Xuaân Nghóa $60.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0769 Traàn Vaên Duõng $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1294 Nguyeãn Xuaân Phuùc $5.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 
1390 Traàn Vaên Cöôøng $7.00 
1682 Nguyeãn Phi Laâm $10.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2070 Traàn Ñöùc Hoan $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2263 Nguyeãn Vi $10.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $5.00 
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00 
2651 Maïc Hoàng Sôn $10.00 
 AÅn Danh  $5.00 
 
 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0077 Lyù Kim Phieán  $100.00 
0283 Döông Coâng Ñöùc $2,200.00 
0488 Theresa Caron $100.00 
0489 Theresa Caron $100.00 
0490 Theresa Caron $100.00 
0491 Theresa Caron $100.00 
0492 Theresa Caron $100.00 
0493 Theresa Caron $100.00 
0494 Theresa Caron $100.00 

Rao Hoân Phoái
Rao laàn III

* Anh Pheâroâ Hoaøng Thieän Thuaät, con oâng Hoaøng Chính 
Myõ vaø baø Nguyeãn Thò Nhung, seõ keát hoân vôùi chò Phan 
Thò Kim Phöôïng, con oâng Phan Nhö Can vaø baø Nguyeãn 
Thò Boät taïi Vieät Nam
      
Rao laàn I
* Anh Nguyeãn Kim Hieàn, con oâng Nguyeãn Kim Khöông 
vaø baø Nguyeãn Thò AÙnh, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn 
Phöông Quyønh, con oâng Nguyeãn Vaên Tha vaø baø 
Nguyeãn Thò Thu Loan vaøo thöù Baûy ngaøy 26/12/2015
* Anh Charles Gillum, con oâng Dennis Gillum vaø baø 
Shawn Dorr, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Ngaân Haø, con 
oâng Nguyeãn Höõu Bình vaø baø Phan Thò Kim Thu vaøo thöù 
Baûy ngaøy 9/1/2016

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin cho cha chaùnh xöù 
bieát

Respond to God's loving call
Come Home this Christmas!

Have you drifted away from the Catholic Church?
Stopped going to Mass or attend infrequently?
Have you been asking questions like these?

•	 •*	What’s	missing in my spiritual life?
•	 •Am	I	missing	something	by	not	going	to	Mass	

and practicing my Catholic Faith?
•	 •*	I’ve	been	away	from	the	Church	for	so	long	

I wonder whether it’s too late to return?
•	 *	•So	much	has	changed	since	I	went	to	

Church. How will I ever get caught up?
•	 *	•I’m	not sure I agree with everything the 

Church teaches.
•	 *•I’ve	made	so	many	mistakes.	Will	the	

Church really welcome me back?
•	 *•I	was	hurt	by	someone	in	the	Church.	How	

would returning to the Church help me?
•	
 If you’ve been wondering about these, or similar 
questions, you may be hearing God calling you 
back to the active practice of your Catholic faith.

We can help you come back to the Church.
Call the Parish office: 972-414-7073
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Lòch Xöû Duïng Phoøng OÁc Giaùo Xöù
Töø ngaøy 6/12/2015 -12/12/2015

Ngaøy  Giôø Phoøng Ñòa ñieåm Sinh Hoaït 
Chuùa Nhaät 6/12 9am-4:30pm 137,138,139,140, 
   141,142 TTTAP Lôùp GL, VN 
  10am-12pm 115 TTTAP Lôùp GL Döï Toøng 
  10am-12pm 103 Nhaø Gieârañoâ Huynh tröôûng training 
  11am-11:45am 101 Nhaø Gieârañoâ CD Trinh Vöông taäp haùt 
  1pm-3pm 132 TTTAP WYD Fundraiser meeting 
  1pm-5pm 101 Nhaø Gieârañoâ CCF class-Catholic Social Teach. 
  3pm-4:30pm 132 TTTAP Legio Junior hoïp 
  4pm-5pm 103 Nhaø Gieârañoâ CD Augustine taäp haùt 
  6pm-7pm  Nhaø Nguyeän CD Augustine taäp haùt 
Thöù Ba 8/12 7pm-9pm 137,138,140,142 TTTAP Lôùp Anh vaên ESL 
  7:30pm-9:30pm 139,141 TTTAP Lôùp GL Döï Toøng 
Thöù Tö 9/12 7pm-9pm 132,137,140 TTTAP Lôùp Luyeän thi quoác tòch 
  7:30pm-10pm 138,142 TTTAP Legio hoïp 
  6pm-10pm 139, 141 TTTAP Lôùp GL Liturgy & Sacraments II 
  8pm-10pm 115 TTTAP CD Fiat taäp haùt 
Thöù Naêm 10/12 7pm-9pm 137,138,140,142 TTTAP Lôùp Anh vaên ESL 
  7pm-9pm  Hoäi Tröôøng Dance practice for Christmas 
Thöù Saùu 11/12 6pm-8pm 132 TTTAP CD Thieáu Nhi taäp haùt 
  8pm-10pm 115 TTTAP CD Fiat taäp haùt 
  8pm-10pm 132 TTTAP CD Gioan Vianney taäp haùt 
  8pm-10pm 101 Nhaø Gieârañoâ CD Trinh Vöông taäp haùt 
  8pm-10pm 103 Nhaø Gieârañoâ CD Thaùnh Linh taäp haùt 
Thöù Baûy 12/12 7am-7pm  Hoäi Quaùn Ñaïi hoäi Gia ñình 
  7am-7pm  Hoäi Tröôøng Ñaïi hoäi Gia ñình 
  9am-2pm  Nhaø thôø Ban Giuùp leã-Training Day 
  9am-10:30am 138,141,142 TTTAP Legio hoïp 
  9am-4pm  Nhaø Nguyeän TNTT Tónh taâm  
  5pm-6pm 115  CD Fiat taäp haùt 

CATHOLIC CHARITIES OF DALLAS NEEDS ADOPTIVE FAMILIES
CCD Pregnancy & Adoption Services needs adoptive families to choosing life, nurturing children, and 
strengthening families, Catholic Charities of Dallas is seeking couples who would like to build their families 
through adoption. Pregnancy & Adoption Services at CCD serve newborns in the Infant Adoption program 
and children three years and up in the Finally Home program. If your family is considering adopting a 
newborn, child or a sibling group, please call 214-526-2772 or visit the website at www.ccdallas.org/
pregnancy-adoption-services. 
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Tuaàn 83 (Tuaàn 4 – T.Ö.):THÖ 2 COÂRINTOÂ
(chöông 1-7)

I. CHUÙC TUÏNG CHUÙA NGAY TRONG ÑAU KHOÅ 
(1,3-11)

Theo thoùi quen ngaøy xöa, ngöôøi vieát thö thöôøng baét 
ñaàu baèng vieäc daâng lôøi taï ôn vì Chuùa ñaõ ban söùc khoeû cho 
mình. Theá nhöng thaùnh Phaoloâ laïi nhaéc ñeán nhöõng ñau 
khoå phaûi chòu, “chuùng toâi ñaõ phaûi chòu ñöïng quaù möùc, quaù 
söùc chuùng toâi, ñeán noãi chuùng toâi khoâng coøn hi voïng soáng 
noåi” (caâu 8-9). Tuy nhieân chính nhöõng ñau khoå naøy laïi thuùc 
ñaåy thaùnh nhaân leân tieáng chuùc tuïng Chuùa laø Ñaáng “haèng 
saün saøng naâng ñôõ, uûi an” (caâu 3). Taâm tình naøy cuûa thaùnh 
Phaoloâ soi chieáu moät luoàng saùng môùi cho ñôøi soáng ñöùc tin 
cuûa ta.

Ngöôøi moân ñeä Chuùa Gieâsu xaùc tín raèng nhöõng ñau 
khoå phaûi chòu chính laø cô hoäi thoâng hieäp vaøo cuoäc khoå naïn 
cuûa Thaày chí thaùnh, vaø nhôø thoâng hieäp vôùi Ngöôøi trong ñau 
khoå, ta cuõng ñöôïc thoâng hieäp vôùi Ngöôøi trong vinh quang : 
“Cuõng nhö chuùng ta chia seû muoân vaøn noãi khoå ñau cuûa Ñöùc 
Kitoâ, thì nhôø Ngöôøi, chuùng ta cuõng ñöôïc chöùa chan nieàm an 
uûi” (caâu 5). Ñoàng thôøi, khi ñöôïc thoâng hieäp vaøo cuoäc khoå 
naïn cuûa Chuùa, nhöõng ñau khoå ta phaûi chòu seõ mang giaù trò 
cöùu ñoä : “Chuùng toâi coù phaûi chòu gian nan thì ñoù laø ñeå anh 
em ñöôïc an uûi vaø ñöôïc cöùu ñoä.” (caâu 6).

Nieàm xaùc tín vaøo söï an uûi ñôõ naâng cuûa Chuùa seõ giuùp 
ta vöõng böôùc treân ñöôøng phuïc vuï. Ñoàng thôøi xaùc tín ñoù 
cuõng thuùc ñaåy ta trôû thaønh ngöôøi mang söï naâng ñôõ vaø an uûi 
ñeán cho anh chò em mình : “Thieân Chuùa luoân naâng ñôõ uûi an 
chuùng ta trong moïi côn gian nan thöû thaùch, ñeå sau khi ñöôïc 
Thieân Chuùa naâng ñôõ, chính chuùng ta cuõng bieát an uûi nhöõng 
ai laâm caûnh gian nan khoán khoù” (caâu 4); “Chuùng toâi coù ñöôïc 
an uûi thì cuõng laø ñeå anh em ñöôïc an uûi, khieán anh em coù 
söùc kieân trì chòu ñöïng cuøng nhöõng noãi thoáng khoå maø chính 
chuùng toâi phaûi chòu” (caâu 6).

II. BÍ QUYEÁT CUÛA NGÖÔØI TOÂNG ÑOÀ (4,7 – 5,10)

1. Mang trong mình cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa Kitoâ

“Nhöng kho taøng aáy, chuùng toâi laïi chöùa ñöïng trong 
nhöõng bình saønh, ñeå chöùng toû quyeàn naêng phi thöôøng phaùt 
xuaát töø Thieân Chuùa chöù khoâng phaûi töø chuùng toâi” (caâu 7). 
Sau khi chöùng minh söï öu vieät cuûa Giao öôùc môùi so vôùi Giao 
öôùc cuõ (3,1-18) vaø töï haøo raèng mình laø ngöôøi phuïc vuï Giao 
öôùc môùi, thaùnh Phaoloâ ñaõ khaúng ñònh nhö theá. Khaúng ñònh 
naøy toaùt leân taâm tình khieâm toán, caäy troâng.

Taát caû ñöôïc khôi nguoàn töø maàu nhieäm Chuùa Kitoâ chòu 
ñoùng ñinh thaäp giaù. Chuùa Gieâsu laø hình aûnh cuûa Thieân Chuùa 
voâ hình, vaø Ngöôøi ñaõ maïc khaûi quyeàn naêng cuøng söï khoân 
ngoan cuûa Thieân Chuùa khoâng phaûi baèng thöù quyeàn löïc theá 

gian mong ñôïi, nhöng laø qua thaäp giaù. Thaäp giaù bò ngöôøi Do 
thaùi vaø daân ngoaïi coi laø ñieân roà vaø ngu xuaån, nhöng laïi laø 
söùc maïnh cöùu ñoä cho nhöõng keû tin (1Co 1,18).

Khôûi ñi töø maàu nhieäm naøy, thaùnh Phaoloâ chia seû xaùc 
tín cuûa ngaøi veà ñôøi toâng ñoà. Coù theå ñaõ coù nhöõng lôøi pheâ 
bình chæ trích nhaém vaøo ngaøi (vd. 2Co 10,10 : Trong thö thì 
nghieâm khaéc vaø huøng hoå, nhöng khi coù maët thì nhu nhöôïc, 
noùi chaúng ra hoàn). Thaùnh Phaoloâ khoâng böïc boäi vì nhöõng lôøi 
chæ trích ñoù, traùi laïi ngaøi vaän duïng lôøi chæ trích ñoù ñeå chöùng 
minh quyeàn naêng Thieân Chuùa hoaït ñoäng nôi nhöõng yeáu ñuoái 
cuûa con ngöôøi töï nhieân. Ñoàng thôøi ngaøi keå ra nhöõng ñau 
khoå phaûi chòu trong ñôøi toâng ñoà (caâu 8-9), khoâng phaûi ñeå 
than traùch nhöng ñeå laøm noåi baät bí quyeát cuûa ngöôøi toâng ñoà 
: “Chuùng toâi luoân mang nôi thaân mình cuoäc thöông khoù cuûa 
Chuùa Gieâsu, ñeå söï soáng cuûa Chuùa Gieâsu ñöôïc bieåu loä nôi 
thaân mình chuùng toâi” (caâu 10), vaø “Duø con ngöôøi beân ngoaøi 
cuûa chuùng toâi coù tieâu tan ñi, thì con ngöôøi beân trong cuûa 
chuùng toâi ngaøy caøng ñoåi môùi” (caâu 16).

2. Mang trong mình nieàm hi voïng baát dieät

“Thaät vaäy, moät chuùt gian truaân taïm thôøi trong hieän taïi 
seõ mang laïi cho chuùng ta caû moät khoái vinh quang voâ taän, 
tuyeät vôøi” (4,17). Sôû dó thaùnh Phaoloâ noùi ñöôïc nhö theá laø vì 
ngaøi xaùc tín vaøo söï soáng vónh cöûu : “Quaû thaät, chuùng ta bieát 
raèng : neáu ngoâi nhaø cuûa chuùng ta ôû döôùi ñaát, laø chieác leàu 
naøy, bò phaù huyû, thì chuùng ta coù moät nôi ôû do Thieân Chuùa 
döïng leân, moät ngoâi nhaø vónh cöûu treân trôøi, khoâng do tay 
ngöôøi theá laøm ra (5,1). Xaùc tín ñoù maïnh meõ ñeán noãi Phaoloâ 
keâu leân raèng, “ÔÛ laïi trong thaân xaùc naøy laø löu laïc xa Chuùa… 
Ñieàu chuùng toâi thích hôn laø lìa boû thaân xaùc ñeå ñöôïc ôû beân 
Chuùa” (5,6-8).

Nieàm hi voïng vaøo ñôøi soáng vónh cöûu ban taëng cho 
ngöôøi moân ñeä Chuùa moät taàm nhìn môùi vaø moät loái soáng môùi. 
Ñoù laø khoâng baùm víu vaøo nhöõng thöïc taïi seõ qua ñi nhöng 
bieát gaén boù vôùi nhöõng thöïc taïi vónh haèng : “Vì theá, chuùng ta 
môùi khoâng chuù taâm ñeán nhöõng söï vaät höõu hình nhöng ñeán 
nhöõng thöïc taïi voâ hình. Quaû vaäy, nhöõng söï vaät höõu hình thì 
chæ taïm thôøi, coøn nhöõng thöïc taïi voâ hình môùi toàn taïi vónh 
vieãn” (4,18). Ñoàng thôøi, nieàm hi voïng ñoù thuùc ñaåy ta soáng 
cuoäc soáng hieän taïi vôùi tinh thaàn traùch nhieäm, vì “taát caû 
chuùng ta ñeàu phaûi ñöôïc ñöa ra aùnh saùng, tröôùc toaø Ñöùc Kitoâ, 
ñeå moãi ngöôøi laõnh nhaän nhöõng gì töông xöùng vôùi caùc vieäc 
toát hay xaáu ñaõ laøm, khi coøn ôû trong thaân xaùc” (5,10). Laøm 
sao ñeå trong moïi hoaøn caûnh vaø moïi coâng vieäc, muïc ñích 
chính cuûa ta phaûi laø laøm ñeïp loøng Chuùa : “Duø coøn ôû trong 
thaân xaùc hoaëc ñaõ lìa boû thaân xaùc, chuùng toâi chæ coù moät tham 
voïng laø laøm ñeïp loøng Ngöôøi” (5,9). Ñoù laø caùch soáng toát ñeïp 
nhaát vaø seõ daãn ta ñeán keát thuùc toát ñeïp nhaát.
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“The word of God came to John”
Scripture: Luke 3:1-6

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of 
Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, 2 in the 

high-priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of Zechariah in the wilderness;  3 and he 
went into all the region about the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 As it is written in 
the book of the words of Isaiah the prophet, “The voice of one crying in the wilderness:  Prepare the way of the Lord, make 
his paths straight. 5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be 
made straight, and the rough ways shall be made smooth; 6 and all flesh shall see the salvation of God.” 

Meditation: Do you recognize the voice of the Lord speaking 
to you when you listen to the word of God in Scripture? 

Luke the evangelist tells us that the “word of God came to John in 
the wilderness” (Luke 3:2). Who was John the Baptist and what 
is the significance of the word which he received and delivered 
to the people of his day? Luke tells us that John was the son of 
Zechariah, a priest who served in the temple at Jerusalem. John 
stood at a pivotal juncture in the history of God’s dealing with 
his people. He bridged the Old and New Testaments, also known 
as the Old and New Covenants which God made with his people.

John was filled and led by the Spirit

John’s prophetic calling and mission preceded his conception 
and birth. The angel had announced to Zechariah that his barren 
wife will conceive a son, and “you shall call his name John,” and 
“he will be filled with the Holy Spirit even from his mother’s 
womb” (Luke 1:13,15).  When John received his name shortly after 
birth, his father prophesied that he would be “called the prophet of 
the Most High who will go before the Lord to prepare his ways” 
(Luke 1:76). John was called to be a prophet, a spokesman for 
God.

In dramatic fashion Luke tells us when John appeared on the 
world scene. Luke lists a few of the key reigning rulers in John’s 
era, including Tiberius Caesar of Rome (Luke 3:1). These rulers 
pale in reference to the man who now stood at the door of a new 
era of grace and salvation for the world. John’s mission was to 
prepare the way for God’s Anointed King who would come to 
establish God’s rule above all other kings and authorities. Luke 
emphasizes the universal call of the Gospel to all peoples without 
distinction. He quotes from the prophet Isaiah that “all flesh shall 
see the salvation of God” (Isaiah 40:5; 52:10).

John was a servant of God’s Word

How did John prepare for the coming of the Anointed 
(Messiah) King and Savior of the world? Luke tells us that 
“the word of God came to John” when he was dwelling in the 
wilderness of Judea (Luke 3:2). John was called from an early age 
to devote himself to prayer and to the word of God. John not only 
took the Scriptures to heart, he molded his life according to them, 
and made himself a servant of the Word of God. John was led 

by the Spirit into a barren and lonely place away from the noise 
and distractions of everyday life. There God taught John in the 
solitude of the desert and prepared him for a prophetic ministry 
that would turn the hearts of his people to receive their long-
awaited Messiah.

In the ancient world when a king decided to tour his kingdom, 
he first sent his courier ahead to prepare the way. John is the 
courier and great herald of the Messiah King who proclaims to all 
the peoples that the impending reign of God is now very close at 
hand. Isaiah had long ago prophesied the role of the Forerunner 
of the Messiah (Isaiah 40:3-5). John undoubtedly took this word 
to heart as he searched the Scriptures and reflected on the word of 
God in the wilderness. When John began his public ministry he 
traveled throughout the region of Judea and preached a “baptism 
of repentance for the forgiveness of sins” (Luke 3:3).

Do you allow God’s Word to transform your life?

How can we, like John the Baptist, prepare ourselves for 
the coming of Jesus Christ - today and everyday and when he 
comes again to bring us fully into his everlasting kingdom? John 
the Baptist tells us that the first step is conversion and repentance 
(Matthew 3:2; Luke 3:7). Conversion involves receiving God’s 
word into our heart and mind and allowing his Word to change our 
attitudes and wrong ways of thinking and judging. Repentance is 
the deliberate turning away from sin (wrong-doing) and turning 
to God to receive his pardon, healing, and strength to do what is 
good and reject what is wrong.

John saw from a distance what Jesus the Messiah would 
accomplish through his death and resurrection - pardon for our 
sins, healing and restoration, and eternal life for all who would 
believe in the Lord Jesus. Are you hungry for the Word of God and 
do you allow God’s word to transform the way you think, speak, 
and live your life?

“Lord Jesus, you are the Word of God and the Savior of the 
world. Help me to receive your Word with expectant faith, and to 
live it with confident hope, and to proclaim it joyfully with love 
and boldness to all I meet.” 


