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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 11/12: Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm A.
      Quyên tiền lần 2 giúp các Tu sĩ Hưu Dưỡng của Giáo             
hội Hoa Kỳ (Retirement Fund for Religious)  
- Thứ Hai 12/12: Lễ Đức Mẹ Guadalupe, Bổn mạng Giáo
hội Mỹ châu. Lễ Kính. Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện
Cho Người Tị Nạn Và Di Dân.
- Thứ Ba 13/12: Lễ Thánh Luxia, Trinh nữ & Tử đạo. Lễ
Nhớ.
- Thứ Tư 14/12: Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục &
Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Năm 15/12: Tuần III Mùa Vọng.
- Thứ Sáu 16/12: Tuần III Mùa Vọng.
- Thứ Bảy 17/12: Tuần III Mùa Vọng.
- Chúa Nhật 18/12: Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Năm A.

GIẢI TỘI MÙA VỌNG
Thứ Tư ngày 14/12/2016 & thứ Hai 19/12/2016

    6:30 PM:  Thánh Lễ

    7:00 PM - 9:00 PM:  Giải Tội

    Ngoài ra sẽ có cha ngồi tòa giải tội ban ngày từ 9 am 
tới 11 am trong các ngày thứ Năm 15/12, thứ Sáu 16/12 
và thứ Bảy 17/12.

    Riêng những người lớn tuổi hoặc đau yếu không thể 
đến Nhà thờ được và muốn các cha đến tư gia giải tội, 
xin vui lòng liên lạc với Văn phòng ở số điện thoại  
(972) 414-7073.

ĐÊM HỒNG PHÚC 2016
Thứ Bảy 17/12/2016

     Để dọn tâm hồn đón mừng Đại lễ Giáng Sinh, Giáo xứ 
có tổ chức “Đêm Hồng Phúc” tại Nhà thờ với những bài 
Thánh Ca Giáng Sinh do các ca đoàn trong Giáo xứ trình 
bày vào thứ Bảy ngày 17/12/2016 từ 7:30 pm đến  
9:00 pm. Có thức ăn nhẹ do giáo xứ chu cấp.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 11/12/2016   Lúc 7:00PM 

Giáo Khu 1: A/C Nguyễn Đức Tuệ    469-528-0817
         2417 Village Green Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 2: Ô/B Phạm Huy Thể       214-603-2330
         2534 Collins Blvd., Garland, TX 75044
Giáo Khu 7: A/C Lê Minh & Vân      214-310-7474
         3709 Lindale Dr., Mckinney, TX 75070
Giáo Khu 8: A/C Quí                         714-880-2222
         7702 Providence Dr., Rowlett, TX 75089
Giáo Khu 10: Chị Michelle Lê          972-890-6000
         5506 Dearborn Lane, Garland, TX 75040

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
     Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào ngày thứ bảy 
10/12/2016 của đôi tân hôn:

Nguyễn Tấn Thành & Nguyễn Thúy Liễu

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống 
trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2016

* Thứ Bảy (24/12/2016): Lễ Vọng Giáng Sinh
5:00 PM: Thánh lễ Thiếu nhi
8:00 PM: Thánh lễ Người lớn

* Chúa Nhật (25/12/2016): Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)
Có 3 Thánh Lễ (7 AM, 10 AM & 12 PM)

 EUCHARISTIC ADORATION
Thursday December 15th from 8pm-9pm

    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  



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

V CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM A v Trang 4 v Ngaøy 11-12-2016   V

BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH
Chuùa Nhaät Ngaøy 04/12/2016

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $14,114.00 
LệPhí Gia Nhập Giáo Xứ: 

$40.00 
$500.00 

-Nguyễn Quang Tuyên:
-Bùi Đức Ngà:
-Đỗ Kế Toại: $400.00 

Tiền In Sách:  $150.00 
Tiền Khấn: $1,533.00 
Tiền Lễ Cưới: $650.00 
Tiền Quảng Cáo:  $670.00 
Quỹ Bác Ái (Giúp Miền Trung):  $110.00 
Help Hurricane Matthew Victims: $2,982.00
Quỹ Bãi Đậu Xe
0013 Ẩn Danh   $50.00 
0074 Hoàng Quốc Toản  $30.00 
0329 Scalco Kim Thanh  $40.00 
0346 VũThị Hường  $30.00 
0410 Đinh Hoàng Lisa  $50.00 
0498 Trần Minh  $10.00 
0569 Vũ Văn Cường  $10.00 
0589 Nguyễn Đình Phúc  $20.00 
0661 Trần Quý Đôn  $20.00 
0850 Nguyễn Minh Tiến  $200.00 
1227 Bùi Bá Điệp  $20.00 
1778 Trần Đình Phái  $20.00 
1830 Nguyễn Huy Đắc  $20.00 
2143 Lê Vũ Tâm  $5.00 
2247 Nguyễn Ngọc Thuần  $5.00 
2307 Đặng Đình Tiết  $100.00 
2589 Dương Quang Thanh  $10.00 
2711 Huỳnh Khương Thái  $5.00 
         Ẩn Danh  $80.00 
         Hội Quán  $5,482.00 
         Julie Tran & Joseph Vu $200.00 
         Khối Giáo Dục  $1,255.00 
         Phạm Thị Cẩm Thoa  $500.00 
Quyõ Nhaø Bình An 
0082 Kevin Nguyen  $2,720.00 
0234 John Tran  $200.00 
0258 Nguyễn Thanh Sơn (Bảng Tên) $288.75 
0304 Nguyễn Văn Tiến  $200.00 
0416 Charles Nguyen  $2,200.00

LỆ PHÍ CHO CÁC EM LỚP THÊM SỨC
1. Xin nhắc  phụ huynh các em lớp Thêm Sức 

ngày Chúa nhật 11/12/2016 là ngày cuối cùng của 
lệ phí $220.00 dành cho những ai đóng sớm cho các 
em (“Early Registration Discount”).  Xin nộp đầy đủ 
giấy tờ với lệ phí. Sau ngày này, lệ phí sẽ tăng lên.

2. Xin nhắc  phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần 
Đầu đến họp Chúa Nhật, ngày 19 tháng 01, 1 giờ 45  
đến 3 giờ chiều, ở nhà nguyện nhỏ. 

CHRISTMAS LOG CAKE SALE
     Bánh Noel thơm ngon, đẹp, với giá rẻ, sẽ được 
bán ngày Chúa Nhật ngày 11 và ngày 18 tháng 12 
tại cuối nhà thờ. Quí vị có thể mua đem về ngày 11 
và 18, hoặc đặt (order) để pick up vào ngày 23/12 
(5:00 PM - 8:00 PM) tại Trung Tâm An Phong.
     Mời quí vị mua bánh Noel để ủng hộ gây quỹ cho 
Hội Phụ Huynh Giáo xứ Đức Mẹ HCG. Xin liên lạc 
với Cô Yến Nguyễn (469) 939-3402. 

Hội Phụ Huynh kính mời.

CHRISTMAS ORNAMENTS 
TO HELP THE POOR

    Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ HCG sẽ tổ chức 
bán Christmas ornaments để trang hoàng cho cây 
Noel trong Nhà Thờ và nhiều loại tranh ảnh, nến, 
logos... làm quà tặng mừng Chúa Giáng Sinh 2016 
trong hai ngày Chúa Nhật 11 và 18 tháng 12, 2016.
    Xin mời cộng đoàn dân Chúa đến mua ủng hộ 
trong hai ngày này để giúp gây quĩ giúp người nghèo 
trong Giáo xứ chúng ta.

LOST & FOUND / ĐỒ THẤT LẠC
      Văn phòng Khối Giáo Dục có một thùng 
đồ Lost & Found – có những quần áo, sách 
vở, v.v.., thất lạc từ đầu niên khóa. Xin quý 
phụ huynh vui lòng đến nhận đồ. Nếu đồ 
không được nhận trước tháng 01, 2017, các 
món vật trong thùng lost & found sẽ được 
donate cho người nghèo.
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GIÁO LÝ CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO 
TRƯỞNG THÀNH

     Việc học hỏi giáo lý là một tiến trình kéo dài suốt 
cả đời nhằm củng cố và nuôi dưỡng đức tin ngườit 
tín hữu. Trong mục đích đó, Giáo xứ sẽ tổ chức một 
khóa tìm hiểu về các bí tích dành cho những người từ 
18 tuổi trở lên.
     Thời gian: 11:10 am – 12 pm mỗi sáng Chúa nhật 
từ ngày 13/11 đến ngày 18/12.
    Địa điểm: Tại Phòng 115 ở Trung tâm Thánh An 
Phong.
    Giảng viên: Thầy Phó tế Đàm Hữu Thư và Thầy 
Phó tế Vũ Văn Sang.
     Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, để 
thuận tiện cho việc chuẩn bị bài vở cho học viên, 
xin vui lòng ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Khóa 
học về bí tích này cũng là một phần trong chương 
trình dành cho những người lớn nào chưa nhận Bí 
tích Thêm Sức.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 150 GIỜ

* Môn học: Creed - Kinh Tin Kính
Giảng viên:  Thầy Phó tế Vũ Thanh Sang, CSsR

Thời gian: Thứ Tư 30/11, 14/12 & 21/12 và thứ Năm
8/12, từ 7g tối - 9g30 tối.

   Credits:  10

   Lệ phí:  $30

   Địa điểm:  Phòng 139, Trung Tâm Thánh An Phong. 

* Môn học: Christology - Kitô Học

Giảng viên:  Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, CSsR

Thời gian:  Thứ Tư, ngày 11 và 18 tháng 01, từ 7g tối
- 9g30 tối

Credits:  5
Lệ phí:  $20

Địa điểm: Phòng 139, Trung Tâm Thánh An Phong.

  Quý vị có thể ghi danh qua C. Hiếu Nguyễn (214-235-3523 
or hieutayninh71@yahoo.com) hay qua trang mạng:  http://
www.signupgenius.com/tabs/13574DC03AEC2E5C71-
ccfclasses.

THƯ CHA CHÍNH XỨ 
VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP XÂY SÂN ĐẬU XE

       Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2016

       Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

     Như Ông Bà và Anh Chị Em biết, sau hơn 1 năm 
rưỡi chuẩn bị từ bản vẽ, giấy phép của thành phố Garland 
và của Tòa Giám mục Dallas, kể từ tháng 10 năm nay, 
bãi đất để làm chỗ đậu xe mới của Giáo xứ chúng ta đã 
được công ty xây dựng tiến hành một cách khả quan. Nếu 
không có gì trắc trở về thời tiết cũng như một số vấn đề có 
thể nảy sinh, chúng ta sẽ có một sân đậu xe mới cho 400 
xe vào cuối tháng 3 năm 2017. Với bãi đậu xe mới cạnh 
nhà xứ và bãi đậu xe hiện có, Giáo xứ của chúng ta có thể 
cho phép 770 chiếc xe đậu. Quả là một ơn lành của Thiên 
Chúa ban cho chúng ta vì ít có giáo xứ nào trên nước Mỹ 
có thể có một bãi đậu xe rộng rãi như thế!

      Trong thời gian bãi đậu xe mới được xây dựng, ngoài 
sự giúp đỡ hăng say như thường lệ của những anh em 
trong Ban Trật Tự, hằng tuần Giáo xứ đã thuê thêm cảnh 
sát để giúp hướng dẫn xe cộ và giáo dân băng qua đường 
để khỏi bị tai nạn. Cảm ơn sự cộng tác của Quý Ông Bà 
và Anh Chị Em với Ban Trật Tự và Cảnh Sát để việc lưu 
thông được dễ dàng! Cũng xin mọi người chúng ta cố 
gắng cộng tác với nhau hơn nữa về mặt này!

     Nhân đây, tôi muốn kêu gọi sự giúp đỡ của Ông Bà 
và Anh Chị Em trong việc xây dựng sân đậu xe mới mà 
dự trù có thể lên đến 1.700.000 Mỹ kim. Để giảm bớt 
số tiền mượn ở ngân hàng để bớt trả tiền lời, tôi xin mỗi 
gia đình trong Giáo xứ cố gắng đóng 500 Mỹ kim. Nếu 
đóng bằng chi phiếu (check), xin đề trả cho: Mother of 
Perpetual Help Church với memo: parking lot. Dù đóng 
bằng tiền mặt hoặc chi phiếu, xin đưa đến văn phòng để 
được giấy biên nhận (receipt). Nếu Quý vị nào muốn Giáo 
xứ cấp giấy khai thuế trong hồ sơ khai thuế năm 2016, xin 
vui lòng đề ngày ký check trong tháng 12/2016. 

      Tôi cũng kêu gọi những cá nhân hoặc gia đình nào 
chưa ghi danh trong Giáo xứ, xin liên lạc với văn phòng 
để ghi danh và đóng góp. 

     Xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu 
Giúp trả công bội hậu cho Quý Vị và gia đình về những 
hy sinh đóng góp cho công việc Nhà Chúa!

      Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



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

V CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM A v Trang 6 v Ngaøy 11-12-2016   V

BAN BÁNH CHƯNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

    Mùa làm bánh chưng TẾT 2017 của giáo xứ đã đến. Cũng như thông lệ hằng năm, giáo xứ sẽ gói bánh chưng 
để bán gây quỹ cho Giáo xứ. Đây cũng là một cơ hội cho quý ông bà, anh chị em có dịp ngồi chung cùng làm 
việc tạo tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.

1. Tổ chức Ban Bánh Chưng:
Trưởng ban Bánh Chưng:  Cha Giuse Nguyễn Minh Quang
Điều hành ban ngày:  Ông Cảnh, ông Lâm, Ông Đào
Điều hành buổi tối:  Anh Chính, Anh Cường

2. Các tiểu ban:
• Làm lá:
• Làm đậu:
• Làm thịt:
• Gia vị:

 Ông Công, Bà Luyến  
Anh Sơn nhỏ, Ông Hùng 
Ông Cường
 Bà Ky

• Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương
• Vo gạo, xóc gạo:   Ông Minh
• Gói bánh Chưng:  Ông Rinh
• Gói bánh Tét:  Bà Ky
• Tiếp vận tại chỗ:   Ông Thể
• Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú , anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên,

Anh Sinh, anh Đạt
• Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Bà Trang & Hương
• Gửi bưu điện:   Anh Vinh
• Ẩm thực:  Chị Trinh  
• Nước, cà phê:   Cô Hương Từ
• Nấu bánh:
• Tiếp liệu:

 Anh Quang
 Anh Chính, anh Phú, bà Định, ông Vang

• Kết toán tài chánh: Anh Chính
• Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia

    Ban Bánh Chưng xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không, hãy đến 
tham gia vào những việc theo khả năng của mình.
    Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh Tét, nấu 
bánh, vớt bánh.
    Ngày giờ: Ban Bánh Chưng bắt đầu làm việc vào ngày thứ Hai 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016
Nghỉ từ 24/12/2016 đến ngày 26/12/2016, làm lại thứ Ba ngày 27/12/2016 đến 20/1/2017
   Giờ làm việc: mỗi ngày từ 9:00 am đến 9:00 pm
   Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức của tất cả quý 
ông bà đã tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.
 Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe cho quý ông bà anh chị em 

tham gia chương trình công ích này.
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“They shall obtain joy and gladness”
Scripture: Matthew 11:2-11

Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples and said to him, “Are you
he who is to come, or shall we look for another?”  And Jesus answered them, “Go and tell John what you hear and see: 

the blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, and the 
poor have good news preached to them.  And blessed is he who takes no offense at me.”  As they went away, Jesus began to 
speak to the crowds concerning John: “What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind?  Why 
then did you go out?  To see a man clothed in soft raiment?  Behold, those who wear soft raiment are in kings’ houses.  Why 
then did you go out?  To see a prophet?  Yes, I tell you, and more than a prophet.  This is he of whom it is written, ‘Behold 
I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you.’ Truly, I say to you, among those born of 
women there has risen no one greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he.

Meditation: Why did Jesus praise John the Baptist as 
the greatest person born of a woman and then in the same 
breath say that those who enter God’s kingdom will be 
greater than John (Matthew 11:11)?  John is the last and 
greatest of the prophets of the old covenant. He fulfilled the 
essential task of all the prophets - to be fingers pointing to 
Jesus Christ, God’s Anointed Son and Messiah. John 
prepared the way for the Messiah and he pointed others to 
Jesus the Messiah at the River Jordan when he exclaimed, 
Behold the Lamb of God who takes away the sins of the 
world (John 1:29) 

John saw from a distant what Jesus would accomplish 
through his death on the cross - our redemption from 
bondage to sin and death and our adoption as sons and 
daughters of God and citizens of the kingdom of heaven. 
When King Herod tried to silence John by throwing him 
into prison, John sent his disciples to Jesus after John had 
heard the reports about Jesus performing signs and wonders 
and speaking to people about the coming of God’s kingdom. 
John wanted his disciples to hear and see firsthand what 
Jesus was doing to bring the kingdom of God to those who 
were receptive and ready to receive his message. 

Jesus the Messiah performs the signs of God’s kingdom 
power

Jesus confirmed for John that the miracles and healings 
which he performed were in direct fulfillment of the 
Messianic prophecies announced by Isaiah some 700 years 
previously. Isaiah had prophesied that when the Messiah 
would come to save his people he would “open the eyes of 
the blind and the ears of the deaf, the lame would leap, and 
the tongue of the dumb sing for joy” (Isaiah 35:5). Jesus’ 
miracles are a demonstration of the power of God’s kingdom 
at work in the midst of his people. When God acts to save 
his people he turns their sorrow and weeping into joy and 
singing, and their fear and weakness into strength and hope.

The greatness of John’s life and witness of the Messiah

When Jesus had answered the disciples of John, he in 
turn asked them a question.”Why did you go out in the 
wilderness to see John the Baptist?” “Did you go because 
you were hungry for the word of the Lord?” Jesus said that 
John was more than a spokesman for God. John was the 
faithful witness and friend of the bridegroom who pointed 
others to the coming of the Messiah in their midst. Jesus 
contrasted John with the image of a reed shaken by the wind. 
Unlike a reed which is weak and spineless and can be easily 
crushed or bruised, John stood as a pillar of strength and 
truth in the face of opposition and persecution. No demonic 
force could weaken or crush John in his unswerving trust in 
God and his word. 

Jesus offers us abundant life and joy to be his witnesses

Jesus knew that what the Father in heaven had sent him 
to accomplish for our sake would supersede all that the 
prophets had done and foreseen in the past. Jesus’ atoning 
death on the cross cancels the debt of our sins and sets us 
free to live as citizens of his kingdom. He gives us pardon, 
healing, and abundant life through his Holy Spirit, and the 
promise of unending joy with him in his everlasting 
kingdom.

John the Baptist paid the ultimate sacrifice of his life for 
speaking God’s word and preparing the way for Jesus the 
Lord and Savior of the world. The Lord Jesus offers us the 
same assurance of faith and the strength to stand against 
every force that would try to rob us of our conviction and 
courage to live and proclaim the good news (the Gospel) of 
God’s kingdom. Do you know the joy, strength, and power 
which Jesus gives to every one who puts their trust in him 
and the power of the Holy Spirit? Ask the Lord Jesus to 
increase your faith and hope in his promises for you. 

“Lord Jesus, strengthen my trust in your word and my 
hope in the saving power of your kingdom. Free me from 
everything that would hold me back from pursuing your 
kingdom and your will for my life.”
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TRỞ VỀ NHÀ MÙA GIÁNG SINH 
COME HOME FOR CHRISTMAS

• Nếu bạn muốn có ý nghĩa và mục đích trong cuộc đời.
• Nếu bạn muốn tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa và
muốn tha thứ người khác.
• Nếu bạn muốn tìm kiếm sự chữa lành tâm hồn.
• Nếu bạn muốn con cái bạn có sự hiểu biết về đức tin.
• Nếu bạn muốn là một thành phần của cộng đoàn đức
tin.
• Nếu bạn muốn giúp đỡ người khác.
• Nếu bạn muốn đón nhận Bí tích Thánh Thể.
Xin hãy gọi văn phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972)
414-7073.

• If you want meaning and purpose in your life.
• If you want to seek forgiveness and want to forgive 
others.
• If you want spiritual healing.
• If you want your children to receive faith formation.
• If you want to be a part of a faith community.
• If you want to help others.
• If you want to receive the Eucharist.
You can call our church office at (972) 414-7073. 

GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN 
CHO ƠN GỌI VỚI CHÉN THÁNH GIA ĐÌNH

ENROLLMENT OF FAMILY CHALICE 
VOCATIONS PROGRAM

     Kể từ Chúa nhật 1/11/2015, Giáo xứ đã bắt đầu 
“Chương Trình Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Với Chén 
Thánh Gia Đình” nhằm khuyến khích các gia đình cầu 
nguyện cho việc gia tăng ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ 
bởi vì chính từ trong gia đình mà hạt giống ơn gọi được 
nuôi dưỡng và phát triển. Mỗi gia đình sẽ nhận lấy Chén 
Thánh về nhà và đặt ở một nơi xứng đáng để mọi người 
cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi trong suốt một tuần lễ 
với bản kinh kèm theo rất ngắn gọn (tiếng Việt & tiếng 
Anh). Xin các gia đình cố gắng tham gia chương trình 
quan trọng này bằng cách liên lạc với Văn phòng ở số 
điện thoại (972) 414-7073.
     To increase the number of families praying for 
vocations of the priesthood and religious life, as from 
Sunday November 1st, 2015, the Parish has promoted 
the “Family Chalice for Vocations Program”. It is from 
the family that we will sow the seeds of vocations to 
the priesthood and religious life. Before the end of the 
Sunday Mass, the Celebrant calls forth the designated 
family to present them with the Family Chalice, and 
then he commissions them to pray for vocations to 
the priesthood and religious life. The family takes the 
chalice home, placing it where they can gather and 
pray each day for vocations with the help of the Family 
Chalice Prayer Guide. On the following Saturday, the 
Family Chalice is returned to the sacristy of the Church. 
Please enroll in this program to pray for the increase of 
vocations by contacting the Parish Office at 972-414-7073

NOTICE FROM THE CATHOLIC FOUNDATION
    Dear Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital Campaign Participant,

    As the calendar year end approaches, we would like to offer a couple of reminders regarding Internal 
Revenue Service regulations surrounding your gifts to the Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital 
Campaign during the month of December.
    Consistent with Internal Revenue Service regulations, all year end gifts must be postmarked by the Post 
Office with a 2016 date to be recorded as a gift in 2016. The postmark on the envelope determines the year 
the gift is recorded.
   Examples for clarification are listed below:

· If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2016 on 1/2/2017 (or later), but the postmark on the
envelope reads 12/31/2016 (or earlier) then TCF will post the date of the gift as 12/31/2016. 

· If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2016, but the postmark of the envelope reads 1/1/2017 (or
later) then it will be posted as a gift received in 2017. 
    TCF will also record all hand delivered gifts received at the Foundation on Friday, December 30, 2016 by 
noon as a 2016 gift.  We are located at 12222 Merit Drive Suite 850 Dallas, TX 75251 and can be reached at 
972-661-9792.












