
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. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội 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. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
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 4 THƯỜNG NIêN NăM C NGÀy 31/1/2016

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.



Có câu chuyện về một trong những giám mục bản 
xứ đầu tiên bên nước Nigêria ở Phi châu sau khi 

được truyền chức thì ngài trở về làng quê dâng Lễ Tạ 
Ơn. Những người đồng hương của vị tân giám mục, đa 
số theo Hồi giáo hoặc thờ đa thần, nên họ không có biết 
nhiều về đạo Công giáo, hoặc chức vụ giám mục là như 
thế nào, nhưng dù sao đi nữa họ biết rằng giám mục bên 
Công giáo cũng là chức vụ lớn nên cũng tổ chức một 
buổi tiệc mừng người đồng hương thành đạt. Tại bữa tiệc, 
những người đồng hương bày tỏ niềm hân hoan của họ 
khi có một người con trong làng lên được một vị trí cao 
có thể cầu nguyện và trực tiếp tiếp xúc với Thượng đế. Và 
những người đồng hương của vị tân giám mục hứa rằng 
họ sẽ theo Công giáo nếu ngài sử dụng quyền bính của 
ngài để bỏ một trong 10 điều răn của Thiên Chúa, đó là 
điều răn thứ sáu vì đa số người dân Nigeria còn giữ hủ 
tục đa thê. Sau khi nghe vậy, vị tân giám mục giảng cho 
những người đồng hương biết rằng 10 điều răn là luật lệ 
của Thiên Chúa nên không thể thay đổi được.  Thế là bầu 
khí vui mừng của buổi tiệc “vinh quy bái tổ” trở nên ảm 
đạm vì người đồng hương thất vọng, và vị giám mục phải 
vội vã rời làng quê. 

Như vị giám mục bản xứ ở Nigêria, trong bài Phúc âm 
ngày Chúa nhật thứ 4 Thường niên năm C hôm nay (Lc 
4:21-30), Thánh Luca tường thuật về việc Chúa Giêsu trở 
về làng quê Nazarét, lúc đầu được người đồng hương tán 
thành ca ngợi và thán phục những lời ân sủng từ miệng 
Ngài thốt ra, nhưng sau đó họ đã từ khước ngài và lôi 
Ngài ra khỏi thành để xô xuống vực nhằm giết ngài. 

Lý do cho sự chuyển biến về tâm tình của người đồng 
hương rất đơn giản, đó là Chúa Giêsu đã không hành 
động theo sự mong đợi thường tình của họ. Họ bực mình 
vì Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ ở Caphanaum 
và nhiều nơi khác trước khi trở về nguyên quán Nazarét. 
Nhưng Chúa Giêsu không kiếm cớ xin lỗi vì đã không 
dành một sự đối xử ưu tiên hơn với người đồng hương. 
Trái lại, Chúa Giêsu khẳng định về việc Thiên Chúa ra ơn 
cho tất cả mọi người và không bị giới hạn bởi văn hóa, sắc 
tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ.

Hơn thế nữa, Chúa Giêsu muốn nói rằng người Do thái 
đừng ỷ rằng mình là dân được Chúa chọn nên có quyền 
kiêu căng, hợm hĩnh, xem thường người dân ngoại, và 

Ngài nêu lên câu chuyện tiên tri Êlia trong thời Cựu Ước 
được Thiên Chúa sai đến để giúp một bà góa thuộc dân 
ngọai ở Zarépta có của ăn trong vòng 3 năm hạn hán, chứ 
không phải là các bà góa người Do thái ở Israel. Chúa 
Giêsu còn đưa ra ví dụ trong thời Cựu ước, tiên tri Êlisha 
chữa bệnh phong hủi cho ông Naaman người ngoại xứ 
Syria, chứ không chữa người phong hủi ở Israel. Nói một 
cách khác, những người Do thái đồng hương của Chúa 
Giêsu cảm thấy bị đe dọa bởi vì họ nhận ra rằng họ bị 
Chúa thách đố phải thay đổi cách suy nghĩ và cách sống 
đạo của họ.

Tóm lại, Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng 
ta về 2 điều: Trước hết, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn 
để đem tình yêu thương của Thiên Chúa vượt thoát thái 
độ ích kỷ, cục bộ, phe nhóm, thành kiến. Đối với Thiên 
Chúa, tiêu chuẩn để mọi người nhận được ơn cứu rỗi là 
niềm tin và lòng sám hối. Vì thế, ngay trong đời sống 
cá nhân, gia đình và cộng đoàn, lời mời gọi hãy ăn năn 
thống hối và thay đổi cách sống, cách đối xử với nhau 
sao cho phù hợp với giá trị Tin Mừng vẫn luôn là một 
thách đố cần được khắc phục mỗi ngày. Điều thứ hai, 
đó là qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành ngôn sứ của 
Thiên Chúa và theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được 
mời gọi cùng đứng một lập trường với Ngài, bằng cách 
chống lại những gì đi ngược với giá trị Tin Mừng, dù 
xuất phát từ bất kỳ ai (bạn bè, người thân hoặc từ những 
người thù ghét chúng ta). Chúng ta hãy có can đảm nói 
lên sự thật trong lòng mến rằng phá thai là giết người, 
trợ tử là sát nhân, kết hợp đồng tính là sai trái, ly dị là 
lỗi luật Chúa, phụ nữ làm linh mục là đi người ý muốn 
của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin gửi Thánh Thần Chúa xuống 
trên chúng con để chúng con mạnh mẽ trong đức tin và 
tích cực trong những điều thiện, bởi vì không có Chúa 
giúp đỡ, một mình chúng con không thể nào thực hiện 
vai trò ngôn sứ Chúa mời gọi chúng con thi hành. Lạy 
Chúa, xin hãy giúp chúng con luôn can đảm và kiên 
trì trung tín với Chúa và lời Chúa dạy kể cả khi chúng 
con bị chối từ bởi những người phủ nhận giá trị của Tin 
Mừng, của sự thật, sự sống. Amen.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến vẫn tồn tại, nhưng Đức Mến là trọng hơn cả.
1 Cr 13, 13
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LJCH GIAO XU TRONG TUAN 
- Chua nh�t 31/1: Tufo 4 Mua Thttong Nien nam C.
- Thu' Hai 1/2: Tufin 4 Mua Thu'ong Nien.
- Thu' Ba 2/2: L€ Dang Chua Giesu Trong D€n Thanh.

L€ Kinh. Ngay The' Gidi Cfiu Nguy�n 
Cho Doi So'ng Thanh Hie'n Lfo Th(t 20. Be' 
M�c Nam Doi Song Thanh Hie'n. 

- Thu' Tu 3/2: L€ Thanh Blasio, Giam m1:1c, Tit d<;10 &
Thanh Ansgar, Giam nwc. 

- Th(( Nam Dfiu Thang 4/2: Tufin 4 Mua Thliong Nien.
- Thu' Sau Dfiu Thang 5/2: L€ Thanh Agata, Trinh NQ',

Ttt D<;10. 
- Tho' Bay Dfiu Thang 6/2: Bi�t Kinh DU'c M�. L€

Thanh Phaolo Miki, Linh m1:1c & Cac B<;1n 
Tit D<;lO. 

- Chua nh�t 7/2: Tufin 5 Mua Thttong Nien nam C.

� � ,.._? � ..... � 

CHAU THANH THE THU NAM DAU 
THANG 
Kfnh moi O)ng doan Dan Chua tham dlf gio 
Ch§u Thanh Th€ vao thu Nam Dfiu Thang ngay 
4/2/2016, sau thanh I� chi�u se la gio chfiu cua 
cac em thie'u nhi, sau d6 la gio chfi u chung cua 
nguoi Ion va sau cung la phep lanh. 
Xin cho long yeu me'n Chua Giesu Thanh Th€ 
ngay cang gia tang trong long m9i nguoi. 

Thu Sau ngay 5/2 (tufin thu hai cua thang) se 
c6: 

O Thanh L� Cac Gia D"inh h1c 7pm 
� Chfiu Thanh Thi tu sau Thanh L� 7 gio sang 
de'n 7 gio to'i 
Dijc bi�t tu 3-3:15pm: DQc chung kinh Long 
Chua Thu'o'ng x6t 
Kinh moi c¢ng doan tham dtf 

CHUC MD'lt TAI 181 
C¢ng doan dan Chua giao xu Due Mt=; H�ng Cuu 
Giup than ai chuc mung nhan rn thanh hon vao 
ngay thu bay 30/1/2016 cua doi tan hon: 

'Trdn'J{oang 'J{uy & Ldm'J{oang 'Jl.[g9cLoan 
Nguyt$n xin Thien Chua va Due My ban cho anh 
cm so'ng trong yeu thlfong va h�nh phuc suo't 

aoi. 

Pll!I 1fU 
C¢ng doan dan Chua Giao Xu Due Mt=; H�ng 
CCtu Giup xin chan thanh phan uu cung tang 
quy€n tru'<JC St/ ra di cua 

Anh Giuse Ngo Hfing Phu'dc 
Sinh ngay 5/12/1952 - Ta the' ngay 22/1/2016 

Hu'o'ng thQ 63 tufii 
Trong ni�m tin vao Chua Giesu Phl;IC Sinh, c¢ng 
doan nguyt$n xin Thien Chua som dua linh h6n  
Giuse v� Thien Dang cung ban ni�m an ủi

va c�y trong cho tang quye'n. 

KHOA GIAO LY DTJ TONG MUA XUAN 2016 
Nh�m dap ung nhu du cua mot sef ngu'oi muon tlm
hiiu va h9c hoi giao ly di trd thanh ngu'oi Cong giao, 
Giao xu c6 md mot kh6a Giao ly D�t tong Kh6a mua
Xuan 2016 vao m6i to'i thu' Hai h�ng tuffn tu 7 pm - 9 
pm, bilt dfiu tu ngay 25/1 va ke't thuc vao Chua nMt 
L€ Chua Thanh Thfin Hi�n Xuefng 15/5. Xin lam don 
ghi danh t<;li Van phong ho�c lien l<;lc a so di�n tho<;li
cua Giao XU (972) 414-7073 ne'u dn.

NGHi H<}C GIAq,LY-VIET NGU & THIEU 
NHI THANH THE 
Nhan dip Te't Nguyen Dan Bfnh Than, cac h9c sinh 
Giao Ly-Vi�t NgG' se nghI h9c va cac em Thie'u Nhi 
Thanh Th€ se nghj sinh ho<;lt vao Chua nh�t 7/2/2016. 
Cac em se di h9c va sinh ho�t trd l<;li vao Chua nMt 
14/2/2016. 

xuc DAU BtNH NHAN 11/2/2016 
Nhan djp L€ Due M� Lo Dll'c va Ngay Quefc Te' B�nh 
Nhan horn thu' Nam ngay 11/2/2016, sau Thanh L€ 7 
pm, cac cha se xuc dff u cho cac b�nh nhan. NhCi'ng ai 
dau ye'u ho�c cao nien c6 thi de'n Hinh nh�n Bi tich 
Xll'c Dff u nay. 

THANH LE THU TU LE TRO 10/2/2016 
Yao thu Tl1L8 Tro 10/2/2016, Giao xu c6 4 
Thanh 18 vao Jue 6:45 am, 9 am, 7 pm va 9 pm. 
Theo lu�t Giao h¢i, cac tin huu phai an chay va 
kieng thit trong ngay nay. 

Website cua Ghio XU v6i nhi�u tin tuc va thong tin can thie't: http://www.dmhcg.org 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 31/1/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Tính 972-272-9625
 2318 Jacqueline Dr., Garland, TX 75042 
Giaùo Khu  11 A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng   972-384-0366
 123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 21 – MUØA 
XUAÂN 2016
Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 12 thaùng 
2, 2016  luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn:
Thöù Saùu 12 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 13 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 19 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 20 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo 
hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073.

HOA CUÙC TEÁT
Seõ ñöôïc baùn: 
    Thaùnh leã chieàu toái thöù 7: Jan 30
    Vaø sau caùc Thaùnh leã Chuùa 
nhaät: Jan 31
Chaäu lôùn: $25
Chaäu nhoû: $12
Ban Vieät ngöõ kính môøi 

CHÖÔNG TRÌNH TEÁT NGUYEÂN ÑAÙN 
BÍNH THAÂN 2016
* Thöù Saùu 5/2: Vaên ngheä & Hoäi chôï Teát Bính 
Thaân taïi Hoäi tröôøng Thaùnh An Phong töø 6 giôø 
chieàu ñeán 11 giôø toái.
* Thöù Baûy 6/2: Thaùnh Leã Taát Nieân luùc 10 giôø 30 
saùng. Sau Thaùnh Leã, coù röôùc laân leân Hoäi tröôøng 
Thaùnh An Phong ñeå baét ñaàu phaàn Vaên ngheä vaø 
Hoäi chôï töø 12 giôø tröa ñeán 11 giôø toái. (Ghi chuù: 
Khoâng coù Thaùnh leã 8 giôø saùng thöù Baûy)

* Chuùa Nhaät 7/2: Thaùnh Leã Taân Nieân Bính Thaân 
luùc 7 giôø 30 saùng. Caùc Thaùnh Leã khaùc (10 am; 12 
pm; 5 pm) cöû haønh theo Phuïng vuï Chuùa nhaät V 
Thöôøng Nieân Naêm C. (Ghi chuù: Sau caùc Thaùnh leã 
chieàu thöù Baûy 6/2 vaø Chuùa nhaät 7/2 coù Lì xì cho 
treû em vaø Loäc thaùnh cho ngöôøi lôùn.)

* Thöù Hai 8/2: Thaùnh Leã Moàng 1 Teát Bính Thaân 
luùc 7 giôø chieàu. (Ghi chuù: Vaãn coù Thaùnh Leã 7 giôø 
saùng.)

* Thöù Ba 9/2: Thaùnh Leã Moàng 2 Teát Bính Thaân 
luùc 7 giôø chieàu. (Ghi chuù: Vaãn coù Thaùnh leã 7 giôø 
saùng.)

CHAØO MÖØNG NHÖÕNG GIA ÑÌNH 
MÔÙI ÑEÁN GIAÙO XÖÙ THAÙNG 1, 2016
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp raát haân hoan 
chaøo ñoùn quyù oâng baø anh chò em môùi ñeán giaùo 
xöù:
1.  Hoaøng Vaên Lieäu 2.  Traàn Minh Trí
3.  Phaïm Ñình Phuïng 4.  Huyønh Ñình Hoaøng
5.  Nguyeãn Vaên Tuù

Rao Hoân Phoái
Rao laàn I

* Anh Bryan Jerry Carroll, con oâng John Carroll vaø baø 
Susanne Carroll, seõ keát hoân vôùi chò Roselynn Hoàng-Lam 
Nguyeãn, con oâng Nguyeãn Ngoâ vaø baø Nguyeãn Kim Lieân 
vaøo thöù Baûy ngaøy 7/5/2016
* Anh Lawrence Abraham Lopez, con oâng Ruben 
Dario Lopez vaø baø Christine Santiago, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Thò Phaàn, con oâng Nguyeãn Vaên Cô vaø baø Ngoâ 
Thò Töôûng vaøo thöù Baûy ngaøy 14/5/2016
Rao laàn II
*  Anh Tröông Quang Vinh, con oâng Tröông Thaân vaø baø 
Nguyeãn Hoàng, seõ keát hoân vôùi chò Taêng Yeán Ly, con oâng 
Taêng Hieán Giang vaø baø Nguyeãn Thò Thu Anh vaøo thöù 
Baûy ngaøy 16/4/2016
* Anh Nguyeãn Phison Johnson, con oâng Nguyeãn Ñoâng 
vaø baø Traàn Hoa, seõ keát hoân vôùi chò Phaïm Thò Lan Anh, 
con oâng Phaïm Kim Thaønh vaø baø Nguyeãn Thò Tín vaøo thöù 
Baûy ngaøy 16/4/2016    
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 

chaùnh xöù 
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NHÖÕNG ÑIEÀU BAÏN MUOÁN BIEÁT VEÀ NAÊM 
THAÙNH NGOAÏI THÖÔØNG LOØNG THÖÔNG 
XOÙT (tieáp theo)

Nhöõng Nhaø Thöøa Sai Loøng Thöông Xoùt Laø Ai?

Vaøo thöù Tö Leã Tro naêm nay, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
seõ göûi ñi moät soá Thöøa Sai Loøng Thöông Xoùt trong moät 
nghi leã ñöôïc cöû haønh ôû Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Khuoân 
maãu Nhaø Thöøa Sai naøy ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha moâ taû trong 
Toâng chieáu Misericodiae Vultus “Khuoân Maët Thöông 
Xoùt”), theo ñoù nhöõng vò naøy phaûi laø: (1) daáu chæ soáng 
ñoäng cuûa söï tieáp ñoùn cuûa Chuùa Cha ñoái vôùi nhöõng ai 
tìm ñeán söï tha thöù; (2) nhöõng ngöôøi hoã trôï cho moät cuoäc 
gaëp gôõ thöïc söï ñaày tình ngöôøi, nguoàn maïch cuûa söï giaûi 
thoaùt, vaø ñaày tinh thaàn traùch nhieäm ñeå khaéc phuïc nhöõng 
chöôùng ngaïi vaø ñoùn nhaän laïi cuoäc soáng môùi cuûa bí tích 
Röûa toäi; (3) ñöôïc daãn daét trong söù vuï cuûa 
mình baèng nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Phaoloâ: 
“ Quaû theá, Thieân Chuùa ñaõ giam haõm moïi 
ngöôøi trong toäi khoâng vaâng phuïc, ñeå thöông 
xoùt moïi ngöôøi” (Rm 11:32); (4) nhöõng vò 
giaûng thuyeát coù söùc thuyeát phuïc cuûa cuûa 
Loøng Thöông Xoùt; (5) söù giaû cuûa nieàm vui 
vaø vaø söï tha thöù; (6) nhöõng cha giaûi toäi bieát 
tieáp ñoùn, yeâu thöông vaø thöông caûm vaø bieát 
quan taâm ñaëc bieät ñeán nhöõng tình traïng khoù 
khaên cuûa moãi ngöôøi.

Caùc giaùm muïc giaùo phaän moãi nöôùc seõ môøi 
nhöõng nhaø Thöøa Sai Loøng Thöông Xoùt ñeán 
ñeå giaûng phoøng hoaëc hoã trôï nhöõng saùng 
kieán ñaëc bieät ñöôïc toå chöùc cho Naêm Thaùnh, 
vôùi moät söï quan taâm ñaëc bieät veà Bí tích Giaûi Toäi. Ñöùc 
Thaùnh Cha seõ ban cho nhöõng Nhaø Thöøa Sai naøy quyeàn 
tha toäi ngay caû nhöõng toäi daønh cho Toøa Thaùnh, goàm coù: 
toäi xuùc phaïm ñeán Mình Thaùnh hay Maùu Thaùnh Chuùa, 
haønh hung Ñöùc Giaùo hoaøng, linh muïc giaûi toäi vi phaïm 
tröïc tieáp aán tín toøa giaûi toäi, xaù giaûi cho ngöôøi ñoàng loõa 
phaïm ñieàu raên thöù Saùu, ngöôøi khoâng coù chöùc linh muïc 
giaû vôø ñeå nghe xöng toäi vaø cöû haønh Thaùnh leã, khoâng coù 
boå nhieäm cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng maø phong chöùc hay chòu 
chöùc giaùm muïc, ñaët ghi aâm hay duïng cuï ñeå nghe leùn 
xöng toäi. 

Moãi Thöøa Sai phaûi coù moät laù thö giôùi thieäu töø Baûn quyeàn 
ñòa phöông hoaëc Beà treân doøng tu chöùng nhaän vò linh muïc 
naøy phuø hôïp vôùi söù maïng ñöôïc giao.

Cuõng trong Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt, moïi linh muïc 
treân theá giôùi ñöôïc quyeàn ban ôn tha vaï tuyeät thoâng lieân 
quan ñeán toäi phaù thai, maëc daàu caàn ghi nhôù raèng ña soá 
caùc giaùm muïc ôû Hoa Kyø ñaõ ban naêng quyeàn naøy cho 
nhöõng linh muïc laøm vieäc trong giaùo phaän töø laâu roài.

WHAT YOU WANT TO KNOW ABOUT THE 
EXTRAORDINARY JUBILEE YEAR OF MERCY
(continued)
Who Are Missionaries of Mercy? 
On Ash Wednesday, the Missionaries of Mercy will 
be sent forth by Pope Francis during a celebration in 
St. Peters Basilica. The figure of the Missionary is 
described in the Bull of Indication Misericordiae Vultus 
(no.18.), according to which they are to be: (1) a living 
sign of the Fathers welcome to all those in search of his 
forgiveness; (2) facilitators for all, with no one excluded, 
of a truly human encounter, a source of liberation, rich 
with responsibility for overcoming obstacles and taking 
up the new life of Baptism again; (3) guided by the 
words, “For God has consigned all to disobedience, that 

he may have mercy upon all; (4) inspiring 
preachers of Mercy; (5) heralds of the joy 
of forgiveness; (6) welcoming, loving, and 
compassionate Confessors, who are most 
especially attentive to the difficult situations 
of each person.
The Missionaries will be invited by 
individual Diocesan Bishops within their 
particular country to give missions or 
facilitate specific initiatives organized for 
the Jubilee, with a particular attention given 
to the Sacrament of Reconciliation. The 
Holy Father will grant these Missionaries the 
authority to pardon even those sins reserved 
to the Holy See, which include desecration 
of the Blessed Sacrament; physical violence 

against the Holy Father; a priests direct violation of the 
secrecy of the confessional; a priests attempt to grant 
sacramental absolution to his partner in sexual sin; 
pretended celebration of the Sacrament of Confession 
and the Eucharist by a non-priest; a bishops ordaining 
another bishop without an express mandate from the Holy 
Father; mechanically recording or divulging by a technical 
instrument in the communications media what was said 
by either a confessor or a penitent in a sacramental 
confession, whether performed by oneself or by another.
Every Missionary must have a letter of recommendation 
from his local Ordinary or Religious Superior which 
testifies to the suitability of the priest for this particular 
mission.
Also, during the Year of Mercy, all priests in every part 
of the world will be granted the faculty to lift the penalty 
associated with the crime of abortion (although it is worth 
recalling that most bishops in the United States had 
already granted this faculty to the priests in their dioceses 
even prior to the start of the Year of Mercy). 



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

V Chuùa Nhaät IV Thöôøng Nieân - Naêm C v Trang 6 v Ngaøy 31-1-2016   V

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 24/1/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $11,665.00
Tieàn In Saùch: $2,562.00
Tieàn Quaûng Caùo: $4,185.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $435.00 
Giuùp Giaùo phaän Trujillo, Honduras vaø 
Truyeàn Giaùo taïi Trung Myõ: $3,126.00

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

SDB Teân Soá Tieàn
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00 
0436 Traàn Vaên Tích $2.00 
0620 Ñoã Vaên Haûi $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0987 Phan Quang Trinh $20.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1756 Phaïm Quang Huy Baûo $25.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2234 UÙy Ñeà $15.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2249 Nguyeãn Vaên Lieäu $50.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2487 Nguyeãn Trang My $10.00 
2548 Trònh Ñinh Thònh $5.00 
2614 Nguyeãn Vaên Giôùi $5.00 
 Röôùc Leã Laàn Ñaàu & Theâm Söùc $2,585.00

Baûo Trôï Hoäi Chôï Teát 2016:
0528 Voõ Vaên Cang & Teresa $1,000.00
0798 Traàn Ngoïc Hoaøng $1,000.00
1509 Jimmy Hoaøng Kim $1,000.00
 Hoaøng Nghóa $1,000.00
 
 Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0205 Leâ Anh Tuaán (Hình) $245.00 
0299 Haèng Jankovec $200.00 
0300 Haèng Jankovec $200.00 
0375 Phan Thò Trinh $100.00 

Thoâng Baùo Hoäi Töông Teá
Hoäi vieân: Hoaøng Vaên Minh

Sinh naêm : 1922 – Qua ñôøi ngaøy 4/1/2016
Caên cöù vaøo soá hoäi vieân coøn sinh hoaït theo ñôït ñoùng 
tieàn trôï giuùp gia ñình hoäi vieân qua ñôøi laàn tröôùc, 
Hoäi Töông Teá seõ öùng tröôùc soá tieàn $2,100 trao cho 
gia ñình coá  hoäi vieân Hoaøng Vaên Minh.
Xin quyù hoäi vieân vui loøng ñoùng $10 boài hoaøn cho 
hoäi.
Check xin ñeà traû cho Hoi Tuong Te hoaëc SBMAA
Ngöôøi nhaän: Baø Phieán taïi baøn xin leã hoaëc göûi vaên 
phoøng GX nhôø chuyeån.
Töø ngaøy Chuùa Nhaät 17-1-2016 cho ñeán 31-1-2016.
Xin Chuùa ban bình an cho quyù vò

SÖÛA ÑOÅI NGHI THÖÙC RÖÛA CHAÂN THÖÙ 
NAÊM TUAÀN THAÙNH
Hoâm 21-1-2016, Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñaõ phoå bieán thö 
cuûa ÑTC Phanxicoâ göûi ÑHY Robert Sarah, Toång tröôûng Boä 
Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, ñeå thoâng baùo quyeát ñònh veà vaán 
ñeà naøy, vaø Saéc leänh cuûa Boä Phuïng töï thay ñoåi qui luaät trong 
saùch leã theo cuøng chieàu höôùng treân ñaây.

Thö cuûa ÑTC göûi ÑHY Sarah kyù ngaøy 20-12-2014 coù ñoaïn 
vieát: ”Sau khi suy nghó chín chaén, toâi ñi ñeán quyeát ñònh du 
nhaäp moät söï thay ñoåi trong qui luaät cuûa Saùch Leã Roma. Vì theá, 
toâi qui ñònh thay ñoåi qui luaät theo ñoù nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn 
ñeå ñöôïc röûa chaân phaûi laø ñaøn oâng hoaëc treû nam. Töø nay caùc vò 
muïc töû cuûa Giaùo Hoäi coù theå choïn nhöõng ngöôøi tham döï nghi 
thöùc röûa chaân trong soá taát caû caùc thaønh phaàn daân Chuùa. Ngoaøi 
ra, neân giaûi nghóa thích ñaùng cho nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn veà yù 
nghóa nghi thöùc röûa chaân”.

Tieáp nhaän chæ thò cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng Phanxicoâ, ngaøy 6-01-
2016 vöøa qua, Ñöùc hoàng y Robert Sarah, Boä tröôûng Boä Phuïng 
töï vaø Kyû luaät caùc Bí tích, ñaõ kyù Saéc leänh “In Missa in Cena 
Domini” (Thaùnh leã Tieäc ly), veà vieäc ñieàu chænh Nghi thöùc Röûa 
chaân trong Thaùnh leã Tieäc ly.

Ñieåm chính trong Saéc leänh laø:

“Ñeå nhöõng ngöôøi tham döï hieåu ñöôïc ñaày ñuû yù nghóa cuûa nghi 
thöùc, Ñöùc giaùo hoaøng Phanxicoâ ñaõ xem xeùt vieäc ñieàu chænh 
ñoái vôùi phaàn chöõ ñoû ñöôïc ghi trong Saùch Leã Roma (trang 300, 
soá 11) laø: “Linh muïc choïn caùc vò nam giôùi…”, nay ñöôïc ñieàu 
chænh nhö sau: “Linh muïc choïn ra nhöõng ngöôøi töø daân Chuùa…” 
(…), nhö vaäy caùc muïc töû coù theå choïn moät nhoùm nhoû noùi leân söï 
ña daïng vaø hieäp nhaát caùc thaønh phaàn cuûa daân Chuùa duy nhaát. 
Nhöõng ngöôøi ñöôïc röûa chaân coù theå laø nam giôùi vaø nöõ giôùi, 
ngöôøi treû vaø ngöôøi giaø, ngöôøi maïnh khoûe vaø ngöôøi ñau yeáu, 
giaùo só, tu só, giaùo daân”.
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And he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.  22 And all spoke well of him, and 
wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, “Is this not Joseph’s son?” 23 And 

he said to them, “Doubtless you will quote to me this proverb, `Physician, heal yourself; what we have heard you did at 
Capernaum, do here also in your own country.’” 24 And he said, “Truly, I say to you, no prophet is acceptable in his own 
country. 25 But in truth, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up three 
years and six months, when there came a great famine over all the land; 26 and Elijah was sent to none of them but only to 
Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And there were many lepers in Israel in the time of the 
prophet Elisha; and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.” 28 When they heard this, all in the synagogue 
were filled with wrath. 29 And they rose up and put him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city 
was built, that they might throw him down headlong. 30 But passing through the midst of them he went away.

Meditation: Do you believe that God wants to act with 
power in your life today? Power to set you free from 

sin and hurtful desires, fear and oppression. Throughout the 
Scriptures we see God performing mighty acts to save his 
people from death and destruction - from Noah’s ark that 
spared his family from the flood of wickedness that had 
spread across the land to Moses and the Israelites who 
crossed through the parting waters of the Red Sea as they 
fled the armies of Pharoah their slave Master and oppressor.

Throughout the Gospel accounts Jesus praised individuals 
who put their faith in God as they remembered the great and 
wonderful deeds he had performed time and again. Jesus 
even praised outsiders - non-Jews and pagans from other 
lands who had heard about the mighty deeds of the God 
of Israel. One example Jesus mentioned was Naaman the 
pagan army commander from Syria who was afflicted with 
leprosy - a debilitating skin disease that slowly ate away the 
flesh (2 Kings 5:1-15). Naaman’s slave-girl was a young 
Jewish woman who had faith in God and compassion for 
Naaman her master. She urged him to seek healing from 
Elisha, the great prophet of Israel.When Naaman went to 
the land of Israel to seek a cure for his leprosy, the prophet 
Elisha instructed him to bathe seven times in the Jordan 
river. Namaan was indignant at first, but then repented and 
followed the prophet’s instructions. In doing so he was 
immediately restored in body and spirit.

Healing the leprosy of soul and body 
What is the significance of Naaman’s healing for us? 

Ephrem the Syrian (306-373 AD), an early Christian teacher 
from Edessa, tells us that Naaman’s miraculous healing at 
the River Jordan, prefigures the mystery of the healing which 
is freely granted to all nations of the earth by our Lord Jesus 
through the regenerating waters of baptism and renewal in 

the Holy Spirit (Titus 3:5).
“Therefore Naaman was sent to the Jordan as to the 

remedy capable to heal a human being. Indeed, sin is the 
leprosy of the soul, which is not perceived by the senses, 
but intelligence has the proof of it, and human nature must 
be delivered from this disease by Christ’s power which is 
hidden in baptism. It was necessary that Naaman, in order 
to be purified from two diseases, that of the soul and that of 
the body, might represent in his own person the purification 
of all the nations through the bath of regeneration, whose 
beginning was in the river Jordan, the mother and originator 
of baptism.” (commentary ON THE SECOND BOOK OF 
KINGS 5.10-1)

 Jesus told Nicodemus, “unless one is born of water and 
the Spirit, he cannot enter the kingdom of God” (John 3:5). 
The Lord Jesus wants to renew in each one of us the gift of 
faith and the regenerating power of baptism and the Holy 
Spirit (Titus 3:5) which cleanses us of the leprosy of sin and 
makes us “newborn” sons and daughters of God.

Confronting the sin of indifference and unbelief 
When Jesus first proclaimed the good news of God’s 

kingdom to his own townspeople at Nazareth (Luke 4:23-
27), he did not hesitate to confront them with their sin of 
indifference and unbelief. He startled his listeners in the 
synagogue at Nazareth with a seeming rebuke that no 
prophet or servant of God could receive honor among his 
own people. He then angered them when he complimented 
Gentiles (non-Jews) who had shown more faith in God than 
the “chosen ones” of Israel. Some who despised the Gentiles 
(non-Jews) even spoke of them as “fuel for the fires of hell.” 
Jesus’ praise for “outsiders” offended the ears of his own 
people because they were blind-sighted to God’s merciful 
plan of redemption for all the nations. The word of rebuke 

“I must be in my Father’s house”

Scripture: Luke 4:21-30
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spoken by Jesus was met with indignation and hostility. The 
Nazarenes forcibly threw him out of their town and would 
have done him physical harm had he not stopped them.

We all stand in need of God’s grace and merciful help 
every day and every moment of our lives. Scripture tells 
us that “the steadfast love of the Lord never ceases, his 
mercies never come to an end; they are new every morning” 
(Lamentations 3:22-23). God gives grace to the humble who 
seek him with expectant faith and with a repentant heart that 
wants to be made whole and clean again.

The Lord Jesus will set us free from every sinful habit 
and every harmful way of relating to our neighbor, if 

we allow him to cleanse and heal us. If we want to walk 
in freedom and grow in love and holiness, then we must 
humbly renounce our sinful ways and submit to Christ’s 
instruction and healing discipline in our lives. Scripture tells 
us that the Lord disciplines us for our good that we may 
share his holiness (Hebrews 12:10). Do you want the Lord 
Jesus to set you free and make you whole again? Ask him 
to show you the way to walk in his healing love and truth.

“Lord Jesus, teach me to love your ways that I may be 
quick to renounce sin and wilfulness in my life. Make me 
whole and clean again that I may delight to do your will.”

MARIAN DINNER
Open to all young women 18yrs and older!

Join us for a Marian Dinner with Bishop Farrell, 
Religious Sisters and Consecrated Women in 
the Diocese of Dallas to discover the happiness 
behind Living a life decicated to God!
The Evening includes prayer, dinner, and 
Presentations on Vocations for Women.
Register online at http://cathdal.org/mariandinner
Deadline for registration is February 10th, 2016
6pm-8:30pm at University of Dallas
2nd floor of the Hagger Building
1845 E. Northgate Dr., Irving, TX 75062
For more information, contact Tammy Grady 
214-907-9906  tgrady@ regnumchristi.net

ST JOSEPH CATHOLIC SCHOOL 
Worship. Study. Serve.

We invite you to come and see the blessings of a 
St. Joseph education.
Open House Dates:
Tuesday, February 2nd at 7:00 pm Thursday, 
February 4th at 9:00 am
600 South Jupiter Road, Richardson, Texas 75081
Phone: 972-234-4679
Email: school@stjosephccschool.net
www.stjosephccschool.net

Naêm Thaùnh
LOØNG THÖÔNG XOÙT

Xin Naêm Thaùnh ñoå traøn möa AÂn Suûng
Ñeå traàn gian taém goäi nöôùc tinh tuyeàn
Cho con ngöôøi trôû laïi thuûa trinh nguyeân
Ngaøy laõnh nhaän hoàng aân nôi Pheùp Röûa.

Toaøn Naêm Thaùnh cöûa Giaùo Ñöôøng roäng môû
Môøi  moïi ngöôøi tìm gaëp Chuùa giao hoøa
Khaán xin Ngaøi ban ñoä löôïng haûi haø
Loøng töø aùi Chuùa thöù tha laàm loãi.

Trong Naêm Thaùnh hôõi ngöôøi mau thoáng hoái!
Haõy aên naên bao toäi loãi xöa nay
Hoaùn caûi cuoäc ñôøi, neáp soáng ñoåi thay
Ñöôïc sung maõn töøng ngaøy trong ôn suûng.

Chuùa kieân nhaãn giang voøng tay môû roäng
Nhö ngöôøi Cha chôø ñoùn ñöùa con veàø
Bao thaùng naêm chìm ñaém choán ñam meâ
Nay hoái haän quay veà xin löôïng thöù.

Chuùa xua ñuoåi luõ soùi röøng hung döõõ
Chieân laïc ñaøn Ngaøi voäi vaùc leân vai
Daãn chieân con veà chung soáng trong baày
Treân ñoàng coû chuùng thaûnh thôi naèm nghæ.

Loøng Thöông Xoùt meânh moâng nhö bieån caû
Loø than hoàng röïc löûa chaùy noàng naøn
Ñeå ñoát thieâu toäi loãi quaù traøn lan
Vaø toâi luyeän traàn gian trong löûa meán.

Hôõi nhaân loaïi xin daâng lôøi taän hieán
Cho traàn gian hôïp taáu khuùc yeâu thöông
Lôøi Hoøa Bình vang voïng khaép muoân phöông
Toàn theá giôùi thuaán nhuaàn ôn thaùnh hoùa.

 Quang Huaán.












