
      
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 Đã Sống Lại Thật, Alleluia!
Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Phục Sinh, 

kính chúc Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ, 
Hội Đồng Tài Chánh, Ban Thường Vụ, 

Các Đoàn Thể & Ban Ngành, 
cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em 

trong Giáo xứ được đầy tràn niềm vui,
 bình an và ân sủng của Chúa Kitô Phục Sinh

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Lm. Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

Phó tế Vinhsơn Đàm Hữu Thư
Phó tế Phaolô Hoàng Thành Đức, C.Ss.R.

CHúA NHẬT Lễ PHụC SINH
 NGày 27/3/2016



không phải chỉ cho cuộc sống trần gian này mà là 
cho cuộc sống vĩnh cửu. Sự Phục sinh của Đức Kitô 
chính là câu trả lời cho những dòng lệ chúng ta đã đổ 
ra nơi mộ phần của những người thân thương hoặc 
đứng trước những cảnh tang thương trên trần gian 
này, bởi vì cuối cùng ra, chúng ta được nhắc nhở rằng 
chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn và tốt đẹp 
hơn những gì chúng ta dám mơ ước, miễn là chúng ta 
hãy mở lòng ra cho ân sủng cứu độ của Ngài.

Ngày Lễ Phục Sinh là ngày quan trọng nhất trong 
năm bởi vì đây là thời điểm chúng ta phải đổi hướng 
đi cho cuộc đời mình theo một cách thế mới mẻ vượt 
lên trên những những giới hạn của trần gian này. Nói 
một cách khác, chúng ta được thách đố phải trở thành 
một thụ tạo mới đã được ban sự sống của Chúa Giêsu 
phục sinh khi đón nhận Bí tích Rửa tội. 

Phúc âm của Chúa nhật Phục Sinh (Ga 20:1-9) 
cho biết vào buổi sáng sớm ngày Chúa Giêsu sống 
lại, tảng đá lấp mộ Ngài đã được lăn qua một bên. 
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu chúng ta có chịu 
ra khỏi mồ với Chúa Giêsu hay không, hay là chúng 
ta vẫn để cho những tảng đá của thất vọng, bi quan, 
ích kỷ, hận thù, ganh ghét và các thứ tội khác đang đè 
nặng và cầm tù chúng ta trong ngôi mộ tâm hồn. Với 
lòng phó thác vào quyền năng và ơn tha thứ của Chúa 
Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy như Cố Bác sĩ người 
Mỹ Bernard Nathanson (1926-2011) đã được ơn trở 
lại vào Lễ Phục Sinh 1997 khi ông được tự do, thoát 
khỏi tảng đá nặng nề đè lên tâm hồn là hơn 60 ngàn 
thai nhi bị sát hại mà ông chịu trách nhiệm.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con 
cảm tạ Cha đã ban cho chúng con niềm vui Phục 
Sinh. Ước gì tất cả những ai mừng Lễ Phục Sinh của 
Đức Kitô Con Cha, cảm nghiệm được quyền năng và 
lòng yêu thương của Người, cũng như sẵn sàng làm 
chứng tá cho Tin Mừng cứu độ của Cha trong cuộc 
sống hằng ngày.  

Hôm 19/2/2016, Hãng phim nổi tiếng Columbia 
của Mỹ đã cho ra mắt cuốn phim có tựa đề 

“Risen” (Phục Sinh). Khai thác Tường thuật về Ngôi 
Mộ Trống trong Phúc Âm liên quan đến việc Chúa 
Giêsu phục sinh, cuốn phim mang tính chất hư cấu kể 
về một sĩ quan của Đế quốc Rôma là Clavius (do Tài 
tử Công giáo nổi tiếng người Anh là Joseph Fiennes 
thủ vai) được Tổng trấn Philatô giao nhiệm vụ giám 
sát việc đóng đinh trên thập giá những người bị xem 
là kẻ thù của Đế quốc Rôma, trong đó có Chúa Giêsu. 
Thế rồi, khi xác Chúa Giêsu biến mất khỏi ngôi mộ 
vào ngày thứ ba sau khi Ngài bị đóng đinh, Philatô 
và những nhà lãnh đạo Do thái đã liên kết với nhau 
trong việc ra lệnh cho Clavius phải tìm bằng được 
xác mất tích của Chúa Giêsu nhằm ngăn ngừa một 
cuộc nổi dậy có nguy cơ bùng phát ở Giêrusalem. 
Không tìm được xác Chúa Giêsu, Clavius bèn tìm 
kiếm các môn đệ của Ngài và không ngờ đã gặp được 
Chúa Giêsu Phục sinh. Tổng trấn Philatô sau khi 
biết được Clavius phản bội mình liền sai một đạo 
quân Rôma để săn đuổi Clavius và các môn đệ của 
Chúa Giêsu bị cho là lấy xác Chúa. Clavius đã giúp 
cho các môn đệ của Chúa trốn thoát khỏi quân lính 
Rôma và sau đó chứng kiến việc Chúa Giêsu lên trời. 
Clavius đã thay đổi cách nhìn và lối sống của mình 
kể từ đó.

Với cuốn phim “Risen” được ra mắt gần đây, 
một lần nữa chúng ta nhận ra được câu chuyện về 
sự phục sinh của Chúa Giêsu vẫn luôn là một điều 
gì đó khiến người ta luôn phải quan tâm. Riêng đối 
với phim “Risen” thu hút được khá nhiều khán giả 
không phải là Kitô hữu bởi vì câu chuyện được kể lại 
qua đôi mắt của một sĩ quan Rôma đã trải qua một 
cuộc biến đổi tâm linh từ một người không tin trở 
thành một tín hữu.

Đúng thế, ngày hôm nay khi cùng với toàn thể 
các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới mừng Đại Lễ 
Phục Sinh nhớ lại biến cố Chúa Giêsu đã sống lại từ 
cõi chết, chúng ta khẳng định rằng cái chết không 
phải là hết bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Người phải sống lại từ cõi chết. Ga 20, 9.

                              



CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ EM TÂN TÒNG

    Nhân dịp các anh chị em Dự Tòng lãnh nhận Bí tích Rửa 
Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức vào đêm Vọng Phục 
Sinh thứ Bảy ngày 26/3/2016, Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan 
chúc mừng.

    Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban nhiều ơn lành, và 
giúp các anh chị em luôn tin tưởng, cậy trông vào Chúa.

CHẦU THÁNH THỂ
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (1/4)

 Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 1 tháng Tư  năm 2016 sẽ   
có Chầu Thánh Thể kéo dài từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng 
đến Thánh lễ 7 giờ tối.

Từ 7:30 sáng tới 8 giờ sáng: Chầu chung
Từ 6:30 chiều tới 7 giờ chiều: Chầu chung

 Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa 
Thương Xót 
Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ 
lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa 
lành cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội



 
  20/3/2016



 
Ngày 27/3/2016 lúc 7pm 

Giáo Khu  7: A/C   Hưng Nguyễn và Tiên - 972-559-0081
  814 Fairlawn St., Allen, TX 75002     
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