
      
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:00 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.

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 Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

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

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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

CHúA NHẬT THỨ 31 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 30/10/2016

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



đã được Chúa Giêsu kêu 
gọi làm môn đệ, nên ông 
cũng muốn biết xem Chúa 
Giêsu là ai. Phúc âm chỉ 
nói ông Giakêu chỉ muốn 
thấy Chúa, chứ không phải 
gặp Chúa.

Vì khổ người thấp 
bé, Giakêu phải trèo lên 
cây sung để mong có thể 
nhìn thấy Chúa Giêsu. 
Tuy nhiên, khi đi ngang 
qua cây sung, Chúa Giêsu 
không chỉ thấy Giakêu 
nhưng còn kêu ông xuống 
để Ngài gặp gỡ ông và để 

ông mời Ngài về nhà mình. Điều này khiến những người 
khác biết rõ về Giakêu phải xầm xì nhưng Chúa Giêsu 
nhìn xa hơn những tội lỗi của ông để nhận ra rằng ông có 
thể trở thành một con người khác. Và rồi, trước thái độ bao 
dung của Chúa Giêsu, Giakêu đã thay đổi tâm hồn bằng 
cách công khai sửa chữa những điều sai trái ông đã làm 
đối với người khác. Cũng như với trường hợp những người 
tội lỗi khác, Chúa Giêsu trước hết bày tỏ thái độ tiếp nhận 
Giakêu với cả con người bất toàn của ông và rồi bằng cách 
đồng bàn ăn uống với ông, Chúa Giêsu cho ông cơ hội để 
đón nhận Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Nói một 
cách khác, ông Giakêu trở nên một con người mới chỉ sau 
khi gặp gỡ Chúa Giêsu và nhận ra tình yêu thương tha thứ 
của Ngài đối với ông.

Như ông Giakêu, tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa 
là những tội nhân. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng gọi chúng 
ta: “Xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà con.” 
Chúa Giêsu đang chờ đợi gặp gỡ chúng ta và thay đổi 
cuộc đời chúng ta như lời Bài ca quen thuộc “Gặp Gỡ Đức 
Kitô”: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp 
gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân 
thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ 
huynh”.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người và gia đình 
một tuần lễ vui tươi và bình an.

Triết gia và Viện sĩ Hàn 
lâm người Pháp André 
Frossard (1915-1995) 

là một trong những người 
bạn thân của Thánh Giáo 
hoàng Gioan Phaolô II 
(1920-2005). Sinh ra trong 
một gia đình có cha là một 
trong những người sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp, ông 
Frossard được nuôi dưỡng 
trong một môi trường vô thần, 
không tin Chúa. Nhưng rồi 
vào năm 20 tuổi, khi đó ông 
là một ký giả, Frossard đã 
vào một Nguyện đường ở thủ 
đô Paris để kiếm người bạn Công giáo đang viếng Chúa. 
Và như một phép lạ, khi vào nhà thờ, ông cảm nghiệm 
được sự hiện diện của Thiên Chúa và được ơn trở lại. Sau 
đó André Frossard đã được rửa tội trong Nguyện đường 
này. Kinh nghiệm về việc trở lại với Chúa vào năm 1935 
đã được ông viết lại trong tác phẩm “Dieu existe, Je l’ai 
rencontré” (Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Người). 

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 31 Thường niên 
Năm C hôm nay (Lc 19:1-10), chúng ta cũng thấy được 
một cuộc gặp gỡ và một sự trở lại. Đó là cuộc gặp gỡ giữa 
Chúa Giêsu và ông Giakêu cũng như sự trở lại với Chúa 
của ông. Là viên trưởng thuế ở Giêricô, một thành phố 
giàu có và là một trung tâm hải quan trên tuyến đường 
giữa Giêrusalem và miền Đông, Giakêu đã chọn đúng địa 
điểm để làm giàu. Bằng cách trả tiền chính quyền đế quốc 
Rôma đang thống trị đất Do thái để được hành nghề thu 
thuế, ông Giakêu và đồng nghiệp của ông đã làm giàu 
bằng cách đánh thuế cao trên đồng bào mình và vì thế 
những người thu thuế bị xã hội Do thái nguyền rủa là phản 
quốc và gian tham nên được xếp vào hạng những người ăn 
trộm, sát nhân và những cô gái buôn hương bán phấn. 

Mặc dầu giàu có, ông Giakêu ắt hẳn cảm thấy cuộc 
đời của mình sao lẻ loi trống vắng bởi vì chung quanh 
ông ta chỉ là một nhóm nhỏ bạn bè hành nghề như ông. 
Có lẽ Giakêu cũng nghe nói nhiều về việc Chúa Giêsu 
làm phép lạ chữa lành cho nhiều người, và chắc là ông 
cũng nghe nói về một người thu thuế tên Lêvi (Mátthêu) 

Câu ghi lòng trong tuần: Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Lc 19, 10.

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 30/10: Tuaàn 31 Thöôøng Nieân, naêm C.

Chuùa Nhaät Linh Muïc (Priesthood Sunday).
Quyeân tieàn laàn 2 cho Caùc Cha Höu Döôõng cuûa Giaùo

phaän Dallas
- Thöù Hai 31/10: Tuaàn 31 Thöôøng Nieân.
- Thöù Ba 1/11: Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ. Leã Buoäc.
- Thöù Tö 2/11: Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua Ñôøi.
- Thöù Naêm 3/11: Leã Thaùnh Martinoâ Porres.
- Thöù Saùu 4/11: Leã Thaùnh Caroâloâ Boâroâmeâoâ, Giaùm

muïc. Leã Nhôù.
- Thöù Baûy 5/11: Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 6/11: Tuaàn 32 Thöôøng Nieân, naêm C.

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP GIAÙO LYÙ THEÂM SÖÙC
Xin Quyù Phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2017 ñeán 
hoïp vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 30 thaùng 10, 1 giôø 45 – 3 
giôø chieàu, ôû Hoäi tröôøng Thaùnh Anphong. Lôùp Theâm 
Söùc laø Lôùp GL_10A, GL_10B, vaø GL_10J.

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG THAÙNG 11
* YÙ chung: Caàu cho soá ñoâng ngöôøi di cö vaø tò naïn,
ñöôïc caùc quoác gia ñoùn tieáp vaø trôï giuùp, trong noã löïc
theå hieän tình lieân ñôùi vôùi hoï.

* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho taïi caùc giaùo xöù, caùc linh
muïc vaø giaùo daân coäng taùc nhieät thaønh vôùi nhau ñeå

phuïc vuï coäng ñoaøn.

ÑOÅI GIÔØ MUØA ÑOÂNG
Chuùa nhaät ngaøy 6 thaùng 11, 2016 luùc 2 giôø saùng laø 
ngaøy ñoåi giôø, vì theá tröôùc khi ñi nguû toái thöù Baûy 
5/11/2016, xin nhôù vaën ñoàng hoà lui laïi 1 tieáng ñeå ñi leã 
Chuùa nhaät ñuùng giôø.

Daylight Savings Time (DST) ends onNovember 6, 
2016at 2:00 am. Turn clocks back by one hour.

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ CAÙC THAÙNH (1/11) & 
LEÃ CAÙC LINH HOÀN (2/11)

* Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ (1/11): Leã Buoäc
- Thöù Hai 31/10: Leã Voïng luùc 7pm
- Thöù Ba 1/11: Coù caùc Thaùnh leã luùc 6:45am,

9:00am, 7:00pm & 9:00pm
* Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Qua Ñôøi (2/11):
- Thöù Tö 2/11: Taïi Nhaø thôø luùc 7 am & 7 pm taïi

Nhaø thôø. Taïi Nhaø Bình an (Columbarium) luùc 
12 giôø tröa.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 11/2016
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (3/11)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau thaùnh leã 7 giôø toái.
* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (4/11)
Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán

tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 
30 saùng ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 
7 giôø toái. Caùc giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân 
trong thinh laëng.

Ñaëc bieät töø 3 pm -3:15 pm: Laàn chuoãi chung kính 
Loøng Chuùa Thöông xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc 
maïnh vaø ôn 

AÂN XAÙ VEÀ VIEÄC CAÀU NGUYEÄN CHO CAÙC TÍN 
HÖÕU ÑAÕ QUA ÑÔØI

1. Töø tröa ngaøy Leã Caùc Thaùnh (1/11) ñeán nöûa
ñeâm ngaøy Caàu Nguyeän Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua Ñôøi 
(2/11), ai vieáng nhaø thôø, nhaø nguyeän, ñoïc moät kinh 
Laïy Cha vaø moät kinh Tin Kính, thì ñöôïc höôûng moät 
ôn toaøn xaù, vôùi nhöõng ñieàu kieän thoâng thöôøng laø xöng 
toäi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc Thaùnh Cha, nhöng 
phaûi nhöôøng laïi cho caùc linh hoàn. Moãi ngöôøi ñöôïc 
höôûng moät laàn maø thoâi. Ai bò ngaên trôû, coù theå vieáng 
nhaø thôø, nhaø nguyeän, laõnh ôn toaøn xaù vaøo Chuùa nhaät 
tröôùc hoaëc Chuùa nhaät sau.

2. Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 8 thaùng 11 naøy, caùc tín
höõu khi thaønh kính ñi vieáng nghóa ñòa, vaø duø coù caàu 
nguyeän thaàm cho caùc linh hoàn, thì cuõng ñöôïc höôûng 
moät ôn toaøn xaù, vôùi nhöõng ñieàu kieän theo thöôøng 
leä (xöng toäi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc Thaùnh 
Cha), nhöng phaûi nhöôøng laïi cho caùc linh hoàn (trong 
taùm ngaøy, moãi ngaøy ñöôïc höôûng moät laàn maø thoâi).

3. Caùc ngaøy khaùc trong naêm, khi ñi vieáng nghóa
ñòa vaø caàu nguyeän cho caùc linh hoàn, thì ñöôïc höôûng ôn 
xaù töøng phaàn.
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MÖØNG KYÛ NIEÄM HOÂN PHOÁI 2016
Trong Thaùnh leã 6 giôø chieàu 31/12/2016, Giaùo xöù 
seõ toå chöùc Nghi thöùc Kyû nieäm Hoân phoái cho caùc 
ñoâi vôï choàng möøng kyû nieäm thaønh hoân trong naêm 
2016 laø 10 naêm, 25 naêm, 40 naêm, 50 naêm, 60 
naêm, 65 naêm vaø 70 naêm. Trong dòp naøy, Giaùo xöù 
seõ trao taëng Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho caùc ñoâi 
vôï choàng. Xin vui loøng ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù 
trong caùc giôø laøm vieäc ñeå ñieàn vaøo Maåu Ghi Danh 
(danh tính vôï choàng, ngaøy cöôùi, nôi cöôùi).

DANH SAÙCH TÍN HÖÕU TRONG GIAÙO XÖÙ 
QUA ÑÔØI

TÖØ 1/11/2015 ÑEÁN 1/11/2016
Teân                                                  Ngaøy qua ñôøi 

1 Toâma Nguyeãn Cao Hoan 4/11/2015 
2 Kevin Toâ 6/11/2015 
3 Giuse Tröông Minh Duõng 3/12/2015 
4 Antoân Hoaøng Vaên Minh 4/1/2016 
5 Teâreâsa Nguyeãn Thò Oanh 13/1/2016 
6 Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Taán Dung 21/1/2016 
7 Giuse Ngoâ Hoàng Phöôùc 22/1/2016 
8 Maria Leâ Thò Huyeàn 4/2/2016 
9 Teâreâsa Phaïm Thò Oanh 17/2/2016 
10 Edmond Marie Ñoã Keá Giai 21/2/2016 
11 Giuse Ñoaøn Ngoïc Thaønh 11/3/2016 
12 Giuse Traàn Vaên Luyeán 15/3/2016 
13 Teâreâsa Huyønh Thò Töôøng Vy 4/4/2016 
14 Aneâ Buøi Thò Hueä 11/4/2016 
15 Giuse Nguyeãn Vaên Söông 17/4/2016 
16 Gioan Baotixita Ñinh Vaên Tuøng 18/5/2016 
17 Maria Traàn Thò Nhung 26/5/2016 
18 Ñaminh Phaïm Vaên Lieäu 11/6/2016 
19 Giuse Nguyeãn Quang Thaønh 16/7/2016 
20 Maria Huyønh Thò Ri 16/8/2016 
21 Phanxicoâ Xavieâ Traàn Vaên Maõo 19/8/2016 
22 Maria Ñaøo Thò Naám 20/8/2016 
23 Ana Vuõ Thò Nho 3/9/2016 
24 Maria HuyønhThò Tuyeát Nga 14/9/2016 
25 Giuse Maria Nguyeãn Ngoïc Döï 21/9/2016 
26 Pheâroâ Traàn Troïng Ñónh 23/9/2016 

27 Maria Leâ Ngoïc Thaïch 9/10/2016

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑAÄU XE
Giaùo xöù chuùng ta caûm taï Chuùa vì coâng vieäc xaây 

döïng baõi ñaäu xe caïnh Nhaø xöù ñaõ baét ñaàu tieán haønh 
thuaän lôïi sau khi Haõng ñieän Oncor noái daây ñieän töø 
ngoaøi ñöôøng vaøo trong khuoân vieân Giaùo xöù hoâm thöù Tö 
26/10 vöøa qua. Tuy nhieân, xin moïi ngöôøi coá gaéng coäng 
taùc tích cöïc trong coâng vieäc xaây baõi ñaäu xe cuûa Giaùo 
xöù baèng caùch tuaân thuû nhöõng ñieàu sau ñaây:

1) Khoâng ñaäu xe vaøo nhöõng choã caám ñaäu trong
parking lot cuûa giaùo xöù (vaïch vaøng, vaïch ñoû). Tuyeät 
ñoái tuaân thuû söï höôùng daãn cuûa nhöõng anh em giöõ gìn 
traät töï.

2) Khoâng ñaäu xe laán chieám alley cuûa nhöõng nhaø
chung quanh giaùo xöù. Ngoaøi vieäc xe coù theå bò “caâu”, 
Giaùo xöù coøn bò haøng xoùm quôû traùch.

3) Khoâng cöôøi noùi oàn aøo hoaëc baám coøi inh oûi khi
ñaäu xe tröôùc nhaø haøng xoùm quanh nhaø thôø. Chuùng ta 
bieát Chuùa nhaät laø ngaûy nghæ ngôi trong tuaàn neân ngöôøi 
ta thöôøng nguû daäy treã.

4) Khoâng baêng qua ñöôøng moät caùch tuøy tieän ñeå
traùnh tai naïn xe coä.

Vì loøng toân troïng vaø danh döï cuûa ngöôøi Coâng giaùo 
Vieät Nam, xin moïi ngöôøi haõy coäng taùc thöïc thi nhöõng 
ñieàu treân ñaây.

THOÂNG CAÙO CUÛA GIAÙO PHAÄN DALLAS VEÀ 
CAÙC LINH MUÏC ÔÛ NÔI KHAÙC ÑEÁN CÖÛ HAØNH 

BÍ TÍCH
NOTICE OF DIOCESE OF DALLAS 

CONCERNING VISITING PRIESTS AND 
SPEAKERS

Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, caùc linh muïc ñeán 
cöû haønh bí tích trong ñòa phaän hoaëc caùc giaùo daân ñeán 
dieãn thuyeát, phaûi coù giaáy giôùi thieäu hoaëc chöùng nhaän 
“khoâng coù gì ngaên trôû” töø beà treân hoaëc giôùi chöùc thaåm 
quyeàn cuûa hoï. Giaáy chöùng nhaän phaûi ñöôïc caáp trong 
voøng 6 tuaàn leã tröôùc khi vò ñoù ñeán giaùo phaän.

Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em trong Giaùo xöù khi coù caùc 
linh muïc thaân quen ñeán thaêm, xin vui loøng nhaéc nhôû 
caùc ngaøi ñeå caùc ngaøi chuaån bò tröôùc giaáy chöùng nhaän 
maø Giaùo phaän yeâu caàu.

Visiting priests coming to the diocese to celebrate a 
sacrament must present a celebret or affidavit of good 
standing issued within the previous six-week period. 
Lay speakers must present a letter of good standing 
from their pastors or diocese within the previous six-
week period.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 30/10/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 Baø Nguyeãn Thò Haïnh 214-502-9576
2322 Angel Fire Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 2 A/C Phaùp Traâm 972-414-1348 
2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 4 OÂ/B Döông Chí Nhaân 972-834-9345
1609 Rahall St., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 7 A/C Nguyeãn Vaên 972-363-4587 
1706 Terrell Dr., Allen, TX 75002 

Giaùo Khu 10 OÂ/B Phaïm Vaên Ñòa 469-288-2310
1817 Lantana Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 11 OÂ/B Ñaëng Quoác Baûo 214-620-5741
340 Cave River Dr., Murphy, TX 75094 

 

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 23/10/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,380.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     Nguyeãn Anh Vuõ $500.00 
     Nguyeãn Hoàng AÂn $50.00 
     Nguyeãn Kathy $100.00 
     Nguyeãn Kim Thu $100.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00 
World Mission: $4,995.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0343 Phan Thanh Höông $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0769 Traàn Vaên Duõng $20.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00 
1116 Traàn Vaên Ken $20.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2299 Leâ Kelly $5.00 
2371 Hoaøng Tuaán $5.00 
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00 
2503 Nguyeãn Baèng Giang $20.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $28.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2614 Nguyeãn Vaên Giôùi $5.00 
2654 Leâ Chaâu Lennex $5.00 

Gia Ñình Nhaø Hieáu 
OÂng Traàn Troïng Ñónh $500.00 
Hoäi Quaùn $6,714.00 
Taï Thaéng & Taï Thaân $50.00 

Quyõ Nhaø Bình An
Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0235 Nguyeãn Vaên Chaán & Thy $2,000.00 
0236 Nguyeãn Vaên Chaán & Thy $1,900.00 
0266 Traàn Thò Ngoan (Picture) $250.00 
0317 Phan Thò Thaûo (Nameplate) $275.00 
0407 Vuõ Quoác Thanh $200.00 
0482 Nguyeãn Ñöùc Thanh $150.00 
0483 Nguyeãn Ñöùc Thanh $150.00 

DALLAS VOCATION NEWS
ST. ANDREW DINNER (November 9, 2016)
St. Andrew Dinner will be held at Holy Trinity 
Seminary in Irving, TX. This evening is for young 
men between the grades 9th – 12th who would like 
to explore more about the priesthood.  The evening 
will begin at 6:30 p.m. with Mass followed by a 
short program, dinner and a tour of the seminary. If 
you know of a young man that is interested in more 
information please have them contact the Office of 
Vocations at 214-379-2860. 

COME & SEE WEEKEND (November 11-13, 2016)
This weekend is an event for 17+ year old men who 
wish to discern their vocation more seriously by 
experiencing the daily life of a seminarian. They will 
experience the seminary’s routine of prayer, classes, 
meals and brotherhood with other men seeking after 
the Lord’s will in their life.  Contact the Office of 

Vocations for more information 214-379-2860.
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ÑEÀN THÔØ “CHUÙA BIEÁN HÌNH” TREÂN NUÙI TABOR BÒ PHAÏM THAÙNH
Söï phaïm thaùnh ñaõ xaûy ra vaøo giöõa ñeâm 23-24/10 

khi moät soá keû laï maët ñoät nhaäp vaøo Ñeàn thôø “Chuùa Bieán 
Hình”. Nhöõng keû phaù hoaïi ñaõ laáy troäm cheùn thaùnh vì nghó 
laø ñoà quyù, phaù hoaïi caùc böùc aûnh vaø laáy hoøm tieàn daâng 
cuùng. Pho töôïng Ñöùc Meï baêng ñoàng ôû treân nhaø Taïm cuõng 
bò laáy nhöng vì quaù naëng neân chuùng ñaõ ñeå laïi. Nhöõng 
ngöôøi tình nguyeän ñaõ tìm thaáy pho töôïng trong vöôøn vaø 
ñaõ mang veà ñaët ôû choã cuõ. Mình Thaùnh Chuùa bò neùm treân 
neàn nhaø. Nhöng nhöõng keû naøy khoâng coù veõ baäy treân 
töôøng nhö thöôøng thaáy trong caùc vuï do nhöõng ngöôøi Do 
thaùi cöïc ñoan tröôùc ñaây thöïc hieän. 

Ñöùc cha Giacinto-Boulos Marcuzzo, giaùm quaûn 
Toâng toøa Gieârusalem nhaän ñònh: söï coá nghieâm troïng naøy 
cho thaáy “moät söï thieáu yù thöùc veà thaùnh thieâng, veà thaàn 
thaùnh,” ñieàu luoân coù “ôû mieàn ñaát naøy”, khoâng chæ laø giöõa 
caùc Kitoâ höõu nhöng caû giöõa ngöôøi Do thaùi vaø Hoài giaùo. 
Ñöùc cha cho bieát ngaøi ñaõ ñeán nôi xaûy ra söï vieäc vaø chöùng 
kieán nhöõng thieät haïi thaät söï gaây cho ngaøi noãi ñau buoàn.

Hieän nay giaû thieát chính ñöôïc ñaët ra laø moät vuï troäm 
vaët, khoâng coù lieân quan ñeán caùc vuï baïo löïc vaø taán coâng 
do caùc nhoùm toân giaùo trong quaù khöù. Trong maáy naêm gaàn 
ñaây, nhöõng ngöôøi Do thaùi cöïc ñoan ñaõ taán coâng vaøo moät 
soá nôi thôø phöôïng cuûa Coâng giaùo, Chính thoáng Hy laïp vaø 
caùc ñeàn thôø Hoài giaùo.

Ñöùc cha Marcuzzo cho bieát coäng ñoaøn ñaõ thöïc haønh 
buoåi caàu nguyeän ñôn sô ñeàn taï vaø thaùnh hieán nhaø thôø. 
Ñöùc cha cho bieát: “Nghi thöùc ñeàn taï chính thöùc seõ ñöôïc 
toå chöùc tuaàn tôùi. Ñieàu naøy khaúng ñònh loøng yeâu meán cuûa 
chuùng toâi vôùi nôi naøy, yù thöùc cuûa chuùng toâi veà söï thaùnh 
thieâng vaø yeâu meán vôùi Ñöùc Meï. Nhöõng ai coù lieân heä vôùi 
nôi naøy ñöôïc môøi tham döï, chaéc chaén laø caû ngöôøi Hoài 
giaùo.”

Thaùnh ñöôøng Chuùa Bieán hình ñöôïc xaây treân nuùi 
Tabor ôû Galileâ, mieàn Baéc Israel, treân nôi maø theo truyeàn 
thoáng, Chuùa Gieâsu ñaõ bieán hình, nhö ñöôïc töôøng thuaät 
trong caùc Phuùc aâm thaùnh Mattheâu, Maùtcoâ vaø Luca. 

CARITAS VIEÄT NAM THAÊM HOÛI VAØ CÖÙU TRÔÏ NAÏN NHAÂN LUÕ LUÏT TAÏI GIAÙO PHAÄN VINH
Nhö ñaõ bieát, trong nhöõng ngaøy vöøa qua, thieân tai ñaõ 

taøn phaù khoác lieät moät soá tænh Mieàn Trung Vieät Nam, töø 
Ngheä An ñeán Thöøa Thieân (Hueá), naëng neà nhaát laø taïi hai 
tænh Haø Tónh vaø Quaûng Bình. Ngaøy 18-10-2016, Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Vieät Nam ñaõ göûi thö ñeán Coäng ñoàng Daân 
Chuùa taïi Vieät Nam vaø haûi ngoaïi keâu goïi chung tay goùp 
söùc giuùp ñôõ ñoàng baøo laâm naïn vöôït qua khoù khaên. Ngay 
sau ñoù, trong hai ngaøy 19 vaø 20 thaùng 10, Ñöùc cha Giuse 
Nguyeãn Vaên Yeán, Phoù Chuû tòch Uyû ban Baùc aùi Xaõ hoäi - 
Caritas cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam ñaõ ñeán giaùo 
xöùThoå Hoaøng vaø giaùo xöù Tri Baûnthuoäc giaùo phaän Vinh 
ñeå thaêm hoûi vaø taëng quaø cho caùc naïn nhaân luõ luït taïi ñaây. 
Cha Giaùm ñoác Caritas giaùo phaän Vinh ñaõ höôùng daãn Ñöùc 
cha ñi thaêm hai giaùo xöù naøy.

Giaùo xöù Thoå Hoaøng naèm treân ñòa baøn xaõ Phöông 
Myõ, huyeän Höông Kheâ, tænh Haø Tónh; thuoäc giaùo haït 
Ngaøn Saâu. Hieän nay coù 6 giaùo hoï, goàm 308 hoä gia ñình, 
vôùi 1377 tín höõu (theo thoáng keâ naêm 2016). Coù theå noùi 
ñaây laø giaùo xöù ngaäp luït saâu vaø laâu nhaát cuûa tuyeán soâng 
Ngaøn Saâu. Bôûi phía haï löu soâng Ngaøn Saâu caùch giaùo xöù 
3km laø hai daõy nuùi cao cuûa Tröôøng Sôn Ñoâng laøm cho 
doøng soâng heïp laïi, taïi “Chín Khuùc Hoài Lai”, ñoaïn “Vöïc 
Da Naäy” vaø “Vöïc Da Con”, choã roäng nhaát cuûa vöïc soâng 
aáy chöa ñöôïc 80m. Hôn nöõa, ñaäp thuyû ñieän Hoá Hoâ ôû ñaàu 
nguoàn soâng coù löôïng xaû raát lôùn ñaõ goùp theâm nöôùc vaøo 
löôïng nöôùc chaûy cuûa soâng naøy khieán cho moãi khi muøa 

nöôùc veà, vì khoâng coù loái thoaùt neân nöôùc soâng daâng cao 
laøm ngaäp luït giaùo xöù Thoå Hoaøng trong nhieàu ngaøy. Ñieàu 
naøy aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng vaø sinh hoaït cuûa nhaân daân 
xaõ Phöông Myõ noùi chung vaø giaùo xöù Thoå Hoaøng noùi 
rieâng. Tính trong naêm 2016 naøy ñaõ coù ba traän luït nöôùc 
daâng cao laøm caùc em hoïc sinh phaûi boû hoïc haøng tuaàn, caùc 
giaùo hoï bò coâ laäp, ngöôøi daân phaûi duøng ghe thuyeàn ñeå di 
chuyeån trong nhieàu ngaøy vaø vaøo Chuùa nhaät cha xöù phaûi 
ñeán töøng Giaùo hoï ñeå daâng thaùnh leã.

Taïi moãi nôi, ngoaøi nhöõng phaàn quaø chia seû ñeå buø 
ñaép phaàn naøo nhöõng maát maùt, Ñöùc cha ñaõ taän tình thaêm 
hoûi vaø ñoäng vieân baø con luoân vöõng tin vaøo Thieân Chuùa 
Quan phoøng trong baát cöù hoaøn caûnh naøo.

Cha Giaùm ñoác Caritas giaùo phaän Vinh vaø 2 cha xöù 
Thoå Hoaøng vaø Tri Baûn ñaõ thay maët baø con göûi lôøi tri aân 
Caritas cuûa HÑGMVN, trong tình yeâu Thieân Chuùa ñaõ 
luoân ñoàng haønh vôùi baø con khi hoaïn naïn khoù khaên vaø 
nguyeän xin Chuùa chuùc laønh cho quyù vò aân nhaân giaøu loøng 
thöông xoùt.

Nhöõng ai muoán giuùp ñôõ caùc naïn nhaân luõ luït, coù theå 
göûi qua Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø. Xin 
ghi treân ngaân phieáu (check): Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät 
Nam (Memo xin ñeà: Trôï giuùp luõ luït Vieät Nam 2016) vaø 
göûi veà ñòa chæ hoäp thö cuûa Lieân Ñoaøn: Msgr. Trònh Minh 
Trí, P.O. Box 24518, Philadelphia, PA 19120.
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CDF ISSUES INSTRUCTION ON CREMATION, AFFIRMS CHURCH’S STRONG PREFERENCE 
FOR BURIAL

The Congregation for the Doctrine of the Faith 
has released Ad resurgendum cum Christo [To 
Rise with Christ], an instruction on the burial of the 
deceased and the conservation of the ashes in the 
case of cremation.

The instruction, approved by Pope Francis on 
March 18 and dated August 15, was made public on 
October 25. Its twofold purpose is to emphasize “the 
doctrinal and pastoral reasons for the preference of 
the burial of the remains of the faithful and to set out 
norms pertaining to the conservation of ashes in the 
case of cremation.”

Since the Church first permitted cremation 
in 1963, “the practice of cremation has notably 
increased in many countries, but simultaneously 
new ideas contrary to the Church’s faith have also 
become widespread,” the Congregation noted.

“Following the most ancient Christian tradition, 
the Church insistently recommends that the bodies 
of the deceased be buried in cemeteries or other 
sacred places,” the Congregation stated. “In 
memory *of the death, burial and resurrection of 
the Lord, the mystery that illumines the Christian 
meaning of death, burial is above all the most fitting 
way to express faith and hope in the resurrection of 
the body.”

The Congregation continued:
“By burying the bodies of the faithful, the 

Church confirms her faith in the resurrection of 
the body, and intends to show the great dignity of 
the human body as an integral part of the human 
person whose body forms part of their identity. She 
cannot, therefore, condone attitudes or permit rites 
that involve erroneous ideas about death, such as 
considering death as the definitive annihilation of 
the person, or the moment of fusion with Mother 
Nature or the universe, or as a stage in the cycle of 
regeneration, or as the definitive liberation from 
the ‘prison’ of the body … The burial of the faithful 
departed in cemeteries or other sacred places 
encourages family members and the whole Christian 
community to pray for and remember the dead, 

while at the same time fostering the veneration of 
martyrs and saints.”

Turning to cremation, the Congregation 
established:

* “In circumstances when cremation is 
chosen because of sanitary, economic or social 
considerations, this choice must never violate the 
explicitly-stated or the reasonably inferable wishes 
of the deceased faithful.”

* “The Church continues to prefer the practice 
of burying the bodies of the deceased, because 
this shows a greater esteem towards the deceased. 
Nevertheless, cremation is not prohibited, unless 
it was chosen for reasons contrary to Christian 
doctrine.”

* “When, for legitimate motives, cremation of 
the body has been chosen, the ashes of the faithful 
must be laid to rest in a sacred place, that is, in a 
cemetery or, in certain cases, in a church or an area, 
which has been set aside for this purpose, and so 
dedicated by the competent ecclesial authority.”

* “The conservation of the ashes of the departed 
in a domestic residence is not permitted” except 
in “grave and exceptional cases dependent on 
cultural conditions of a localized nature” with 
permission of the bishop. “Nonetheless, the ashes 
may not be divided among various family members 
and due respect must be maintained regarding the 
circumstances of such a conservation.”

* “In order that every appearance of pantheism, 
naturalism or nihilism be avoided, it is not permitted 
to scatter the ashes of the faithful departed in the 
air, on land, at sea or in some other way, nor may 
they be preserved in mementos, pieces of jewelry or 
other objects.”

“When the deceased notoriously has requested 
cremation and the scattering of their ashes for 
reasons contrary to the Christian faith, a Christian 
funeral must be denied to that person according to 
the norms of the law,” the Congregation concluded.
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And Jesus went on from there and passed along the Sea of Galilee. And he went up on the mountain, and sat down 
there. 30 And great crowds came to him, bringing with them the lame, the maimed, the blind, the dumb, and many 

others, and they put them at his feet, and he healed them, 31 so that the throng wondered, when they saw the dumb 
speaking, the maimed whole, the lame walking, and the blind seeing; and they glorified the God of Israel. 32 Then 
Jesus called his disciples to him and said, “I have compassion on the crowd, because they have been with me now 
three days, and have  nothing to eat; and I am unwilling to send them away hungry, lest they faint on the way.” 33 And 
the disciples said to him, “Where are we to get bread enough in the desert to feed so great a crowd?” 34 And Jesus 
said to them, “How many loaves have you?” They said, “Seven, and a few small fish.” 35 And commanding the crowd 
to sit down on the ground, 36 he took the seven loaves and the fish, and having given thanks he broke them and gave 
them to the disciples, and the disciples gave them to the  crowds. 37 And they all ate and were satisfied; and they took 
up seven baskets full of the broken pieces left over.

Meditation: What can satisfy the deepest hunger 
and longing of the human heart? Isaiah prophesied that 
God would provide a heavenly banquet for all peoples 
and would destroy death once and for all (Isaiah 25:6-
8). Jesus came to fulfill that promise. Jesus’ miracles 
are both a sign of God’s kingdom and a demonstration 
of God’s power. They also show the magnitude of God’s 
mercy.

When the disciples were confronted by Jesus with the 
task of feeding four thousand people many miles away 
from any source of food, they exclaimed: Where in this 
remote place can anyone get enough bread to feed them? 
The Israelites were confronted with the same dilemma 
when they fled Egypt and found themselves in a barren 
wilderness. Like the miraculous provision of manna in the 
wilderness, Jesus, himself provides bread in abundance 
for the hungry crowd who came out into the desert to 
seek him. The gospel records that all were satisfied and 
they took up what was leftover.

In the multiplication of the loaves and fishes we see a 
sign and a symbol of what God always does. God knows 
our needs and he cares. When God gives, he gives in 
abundance. The gospel account records that the leftovers 
from the miraculous meal was more than seven times the 
amount they began with. Seven is a symbol of completion 
and wholeness. When God gives, he gives until we 
are satisfied. When God works for his people he gives 
abundantly - more than we could deserve and more than 
we need. He nourishes us with his life-giving word and 
with the bread of heaven. In the kingdom of heaven God 
will feast us at his banquet table. Are you satisfied with 
God’s provision for you? And do you long with expectant 
hope for the coming of his kingdom in all its fullness?

Lord Jesus, you alone can satisfy the longing and 
hunger in our hearts. May I thirst for your kingdom and 
find joy in your presence. Give me the true bread of 
heaven and nourish me with your life-giving word.”

“This is the LORD - we have waited for him”
Scripture:  Matthew 15:29-37

Daily Quote from the early church fathers: 

"Having said that the Lord will reign in Zion and Jerusalem, 
Isaiah leads us to the mystical meaning of the passage 
(Isaiah 25:6-10). Thus Zion is interpreted as a high place 
that is good for surveillance, and Jerusalem is the vision 
of the world. In fact, the church of Christ combines both: 
it is high and visible from everywhere, and is, so to speak, 
located on the mountain. The church may be understood as 
high also in another way: there is nothing low in it, it is far 
removed from all the mundane things, as it is written, 'I will 
be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!' 
(Psalm 47:7-8). Equally elevated are its orthodox and divine 
doctrines; thus the doctrine about God or about the holy and 
consubstantial Trinity is true, pure and without guile. 

    "'The Lord of hosts will make for all people,' not just for 
the Israelites elected for the sake of their patriarchs but for 
all the people of the world. What will he make? 'A feast of 
wines on the lees; they will drink joy, they will drink wine. 
They will be anointed with myrrh on the mountain.' This joy, 
of course, means the joy of hope, of the hope rooted in Christ, 
because we will reign with him, and with him we will enjoy 
every spiritual joy and pleasure that surpasses mind and 
understanding. By 'wine' he points to the mystical sacrament, 
that of the bloodless sacrifice, which we celebrate in the 
holy churches." (excerpt from COMMENTARY ON ISAIAH 
25:6-7) 










