
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

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

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

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.

CHúA NHẬT 2 MùA CHAy NăM C NGÀy 21/2/2016

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



Một trong những nhà hoạ 
sĩ tài ba người Ý vào 

thời kỳ Phục hưng là Raphael 
(1483-1520) khi chết mới có 
37 tuổi nhưng đã để lại một 
số tác phẩm tuyệt vời cho hậu 
thế. Bức hoạ cuối cùng của 
ông là bức tranh sơn dầu có 
tên là “Cuộc Biến Hình” diễn 
tả cảnh Chúa Giêsu biến hình 
trên núi như được ghi lại trong 
Phúc âm (Mt 17:19; Mk 9:2-8; 
Lk 9:28-37). Mặc dầu chủ đề 
nói về việc Chúa Giêsu biến 
hình trên núi, bức tranh thật 
ra được Raphael vẽ thành hai 
phần rõ rệt. Phần trên diễn 
tả cảnh Chúa Giêsu được cất 
nhắc lên không và biến hình 
trong sự sáng láng, vinh quang 
của Ngài, mặt Ngài chiếu sáng, 
áo Ngài trắng như tuyết để nói 
lên bản tính Thiên Chúa ngời 
sáng qua nhân tính của Ngài. Ở bên phải là Môsê, đại 
diện cho luật cũ, và bên trái là tiên tri Êlia, đại diện cho 
các tiên tri thời Cựu ước. Ở dưới chân Chúa Giêsu là ba 
tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đang đưa mắt sửng sốt 
nhìn lên khi thấy vinh quang của Chúa Giêsu. 

Trái lại, phần dưới của bức tuyệt phẩm “Cuộc Biến 
Hình”, hoạ sĩ Raphael dùng màu sắc để diễn tả một sự 
tối tăm u buồn nói về cảnh chín tông đồ còn lại ở dưới 
núi đang cuống cuồng cùng với một số người khác xung 
quanh một em trai bị quỉ ám. Raphael vẽ em trai và một 
số tông đồ đang chỉ tay hướng về Chúa Giêsu ở trên núi 
như muốn nói rằng chỉ có Chúa Giêsu mới chữa được 
căn bệnh của em. 

Có thể nói rằng bức tranh “Cuộc Biến Hình” của danh 
hoạ Raphael  là một chứng từ thiêng liêng của cá nhân 
ông về niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế. Đúng 
thế, sự biến hình vinh quang của Chúa Giêsu trên núi là 
câu trả lời cho mọi thử thách và đau khổ trong cuộc đời 
chúng ta. Trong sự biến hình của Ngài, Chúa Giêsu đã 

Câu ghi lòng cho tuần: Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Mt 17, 5

bày tỏ thần tính và chứng thực Ngài là 
Thiên Chúa được ẩn dấu nơi nhân tính 
của Ngài và nhất là ngay cả trong đau 
khổ và cái chết mà Ngài sẽ phải chịu sau 
này. Chính sự biến hình của Chúa Giêsu 
khiến Ngài có thể hoàn thành hành trình 
gian khổ nhất trong cuộc đời là tiến về 
đồi Canvê.

Là những môn đệ của Chúa Kitô, 
chúng ta cũng được “biến hình” mỗi khi 
chúng ta đón nhận các Bí tích. Bí tích 
Rửa Tội biến đổi chúng ta thành những 
con cái của Thiên Chúa và được thừa 
hưởng vinh quang Nước Trời mà Ngài 
hứa ban cho những ai trung tín. Bí tích 
Thêm Sức biến chúng ta thành đền thờ 
của Chúa Thánh Thần và trở nên dũng 
sĩ của Thiên Chúa. Qua Bí tích Giao 
Hòa, Thiên Chúa đem các tội nhân trở về 
con đường thánh thiện. Và dĩ nhiên, qua 
Bí tích Thánh Thể, bánh và rượu được 
biến đổi trở nên Mình Máu Thánh Chúa 

Giêsu đã chết và sống lại hiển vinh. Giống 
như việc biến hình của Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin 
của các Tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng 
được mạnh sức trong những thử thách của cuộc sống nhờ 
Hiến Lễ trên bàn thờ. Ngoài ra, việc hiệp lễ với Chúa 
Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cũng là nguồn sức mạnh 
biến đổi tâm hồn và lòng trí chúng ta để chúng có thể thực 
hiện những điều tốt đẹp hơn cho tha nhân bằng việc phục 
vụ khiêm tốn và quảng đại.

Trong mùa Chay này, cùng với lời cầu nguyện, ăn chay, 
làm việc bác ái và việc tham dự các Bí tích Giao Hòa 
và Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta 
cảm nghiệm cuộc biến hình vinh quang của Ngài để như 
các tông đồ, chúng ta không mất niềm tin khi những khó 
khăn và thử thách đến trong cuộc đời. Nhờ thế chúng ta 
sẽ không sợ hãi, thất vọng vì biết rằng ánh sáng Phục sinh 
vẫn rực rỡ sau đồi Canvê và chính chúng ta cũng được 
biến hình với Chúa Giêsu cũng như mời gọi tha nhân đón 
nhận ra tình yêu cứu độ của Ngài.

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Tranh “Cuộc Biến Hình” - 1520 - Raphael 







Lưu Ý: Giáo khu 1 đọc kinh lúc 6pm

 
 





WHAT SHOULD I DO FOR LENT? POPE FRANCIS’ 10 TIPS
By Kevin Cotter

Every year Catholics try to answer the age old question: What should I do for Lent? Well, who better to pick
for as your Lenten spiritual director than Pope Francis? He has some great ideas for you! Here we selected 10
 of his best tips:
1.  Get rid of the lazy addiction to evil: “[Lent] is a ‘powerful’ season, a turning point that can foster 
change and conversion in each of us. We all need to improve, to change for the better. Lent helps us and thus 
we leave behind old habits and the lazy addiction to the evil that deceives and ensnares us.” – General 
Audience, March 5, 2014
 2.  Do something that hurts: “Lent is a fitting time for self-denial; we would do well to ask ourselves what 
we can give up in order to help and enrich others by our own poverty. Let us not forget that real poverty 
hurts: no self-denial is real without this dimension of penance. I distrust a charity that costs nothing and does 
not hurt.” – Lenten Message, 2014
 3.  Don’t remain indifferent: “Indifference to our neighbor and to God also represents a real temptation for 
us Christians. Each year during Lent we need to hear once more the voice of the prophets who cry out 
and trouble our conscience. God is not indifferent to our world; he so loves it that he gave his Son for
 our salvation.” –Lenten Message, 2015
 4.  Pray: Make our hearts like yours! “During this Lent, then, brothers and sisters, let us all ask the Lord: 
‘Fac cor nostrum secundum cor tuum’: Make our hearts like yours (Litany of the Sacred Heart of Jesus). In 
this way we will receive a heart which is firm and merciful, attentive and generous, a heart which is not 
closed, indifferent or prey to the globalization of indifference.” – Lenten Message, 2015
 5.  Take part in the sacraments: “Lent is a favorable time for letting Christ serve us so that we in turn 
may become more like him. This happens whenever we hear the word of God and receive the 
sacraments, especially the Eucharist. There we become what we receive: the Body of Christ.” – Lenten 
Message, 2015
 6.  Prayer: “In the face of so many wounds that hurt us and could harden our hearts, we are called to dive 
into the sea of prayer, which is the sea of God’s boundless love, to taste his tenderness. Lent is a time of 
prayer, of more intense prayer, more prolonged, more assiduous, more able to take on the needs of the 
brethren; intercessory prayer, to intercede before God for the many situations of poverty and suffering.” 
– Homily, March 5, 2014
 7.  Fasting: “We must be careful not to practice a formal fast, or one which in truth ‘satisfies’ us because 
it makes us feel good about ourselves. Fasting makes sense if it questions our security, and if it also leads 
to some benefit for others, if it helps us to cultivate the style of the Good Samaritan, who bends down to 
his brother in need and takes care of him.” – Homily, March 5, 2014
 8.  Almsgiving: “Today gratuitousness is often not part of daily life where everything is bought and 
sold. Everything is calculated and measured. Almsgiving helps us to experience giving freely, which leads 
to freedom from the obsession of possessing, from the fear of losing what we have, from the sadness of one 
who does not wish to share his wealth with others.” – Homily, March 5, 2014
 9.  Help the Poor: “In the poor and outcast we see Christ’s face; by loving and helping the poor, we love
 and serve Christ. Our efforts are also directed to ending violations of human dignity, discrimination and 
abuse in the world, for these are so often the cause of destitution. When power, luxury and money become 
idols, they take priority over the need for a fair distribution of wealth. Our consciences thus need to be 
converted to justice, equality, simplicity and sharing.” – Lenten Message, 2014
 10.  Evangelize: “The Lord asks us to be joyous heralds of this message of mercy and hope! It is thrilling 
to experience the joy of spreading this good news, sharing the treasure entrusted to us, consoling broken
 hearts and offering hope to our brothers and sisters experiencing darkness.” – Lenten Message, 2014
 You probably won’t be able to take huge steps forward in all of these areas. Instead, pick a couple that stand 
out to you and try to find practical ways to grow in your love of God and your love of your neighbor.



TUẦN 90 (Tuần 15 – T.Ư.)
TIN MỪNG MATTHÊU

(Chương 1-6)

II. GIA PHẢ (1,1-17)
Bản gia phả đặt Chúa Giêsu trong truyền thống Do thái. 
Người là con của Abraham và của Đavít cũng như là sự tiếp 
nối dòng dõi Đavít sau cuộc lưu đầy năm 587 trước Công 
nguyên. Trong bản gia phả này, lịch sử Israel được vẽ lại từ 
khởi đầu là Abraham (câu 2) đến đỉnh cao với vua Đavít 
(câu 6) rồi xuống thấp với cuộc lưu đầy ở Babylon (câu 11) 
và được kiện toàn nơi Chúa Giêsu (câu 16). Trong Tin 
Mừng thứ ba, thánh Luca nhấn mạnh tầm vóc phổ quát của 
Chúa Giêsu bằng cách đưa ngược bản gia phả lên đến Adam 
(3,23-38), còn thánh Matthêu lại quan tâm đến việc đặt 
Chúa Giêsu trong truyền thống của dân được tuyển chọn.

Bản gia phả của Matthêu có những nét lạ thường. Cụ thể là 
sự có mặt của 4 phụ nữ. Việc đưa tên phụ nữ vào gia phả là 
chuyện bất thường đối với người Do thái. Hơn thế nữa, 4 
phụ nữ này lại là những nhân vật có thành tích đặc biệt. 
Tamar (câu 3) đóng vai gái điếm để ăn nằm với bố chồng 
nhằm có con nối dõi tông đường (x. St 38). Rahab (câu 5) là 
gái điếm ở thành Jericho, nhờ cộng tác với Joshua mà được 
sống khi quân Israel chiếm đóng thành (x. Joshua 2,6). Ruth 
(câu 5) là phụ nữ xứ Moab nhưng gắn bó với dân Israel qua 
gia đình nhà chồng. Vợ của Uria (câu 6) là bà Batsheba, 
người phụ nữ mà vua Đavít phải lòng và đã tìm cách giết 
chồng bà để chiếm đoạt (2Sam 11).
Như thế bản gia phả trong Matthêu vừa nhấn mạnh tính liên 

________________________________________________

  Thông Báo Hội Tương Tế
  (Đăng lần thứ hai)

Hội viên: Hoàng Văn Minh
Sinh năm : 1922 – Qua đời ngày 4/1/2016

Căn cứ vào số hội viên còn sinh hoạt theo đợt đóng tiền trợ 
giúp gia đình hội viên qua đời lần trước, Hội Tương Tế đã 
ứng trước số tiền $2,100 trao cho gia đình cố  hội viên 
Hoàng Văn Minh.
Xin quý hội viên vui lòng đóng $10 bồi hoàn cho hội.
Check xin đề trả cho Hoi Tuong Te hoặc SBMAA
Người nhận: Bà Phiến tại bàn xin lễ hoặc gửi văn phòng 
GX nhờ chuyển.
Cho đến hôm nay chỉ nhận được phân nữa số người đóng.

Xin Chúa ban bình an cho quý vị
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