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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- Chúa Nhật 19/2: Tuần VII Thường niên năm A.
- Thứ Hai 20/2: Tuần VII Thường niên.
- Thứ Ba 21/2: Lễ Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục &
Tiến sĩ Hội thánh.
- Thứ Tư 22/2: Lập Tông tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính.
- Thứ Năm 23/2: Lễ Thánh Pôlicáp, Giám mục, Tử đạo.
Lễ Nhớ.
- Thứ Sáu 24/2: Tuần VII Thường niên.
- Thứ Bảy 25/2: Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 26/2: Tuần VIII Thường niên năm A.

PHÂN ƯU
     Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của

Chị Agnes Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Sinh ngày 15/12/1968
Tạ thế ngày 14/2/2017

   Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn 
nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Agnes về Thiên 
Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC 
CỦA HỌC SINH & THIẾU NHI THÁNH THỂ 

STUDENTS’ CONTACT 
INFORMATION UPDATE

    Nhằm để liên lạc nhanh chóng tới quý vị phụ huynh 
trong trường hợp khẩn cấp như: con em bị bịnh, thời 
tiết khắc nghiệt, những thông tin quan trọng về ghi 
danh và học vấn của con em.
    Chúa nhật ngày 12 tháng 2, Khối Giáo dục đã gởi 
giấy cập nhật về số cell phone và email đến quý vị 
phụ huynh qua các em. Xin quý vị ghi rõ ràng nếu có 
sự thay đổi và gởi đến giáo viên phụ trách hoặc tại 
văn phòng Khối Giáo dục.
    Xin cảm ơn sự cộng tác của quý vị phụ huynh.
    To help facilitate more timely communication with 
parents of our Faith Formation Program, Vietnamese 
Language Program, and Vietnamese Eucharist 
Youth Group (TNTT) in emergencies such as your 
child being sick, inclement weather, information 
about registration and student performance, etc, 
the Parish Education Committee (Khối Giáo Dục 
in Vietnamese) has sent your current contact 
information on a document home with your youngest 
child on February 12th.
    Please update and/or add your contact information 
(ex:  cell number, email address, etc).  
Please return the updated contact information sheet 
to your child’s teacher and/or the Parish Education              
Committee office as soon as possible.
   Thank you for your cooperation.
   Sr. Trần Janine Vân, CMR
   Thầy Lê Thanh
   Trưởng Đặng Thị Ánh Tuyết

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 19/02/2017   Lúc 7:00PM

Giáo Khu 1: A/C Nguyễn Thành Mỹ  469-734-9065
         5134 Turtle Cove Rd., Garland, TX 75044
Giáo Khu 3: Ô/B Nguyễn Minh Huế  214-909-6976
         2102 Meridith Ln., Garland, TX 75042
Giáo Khu 5: A/C Ngọc Uyên              469-386-9924
         3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082

DCYC SCHOLARSHIP
    Participants of DCYC (Dallas Catholic Youth     
Conference) this year can apply for a scholarship through 
University of Dallas.

    Basic requirements:  250-word essay; high school 
graduate of 2017, 2018, or 2019.

    Scholarship value:  $2,000.00

    Here is the information link: https://ugadmis.udallas.
edu/register/DCYCScholarship

NHẮC NHỞ NHAU GIỮ GÌN NHÀ THỜ

     Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng 
đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn nắp và sạch sẽ 
trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và 
sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi những khăn giấy hoặc rác 
rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây 
là không phải là đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin 
cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
    Please leave the church in good order when you leave 
Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with you so 
that we can show respect for God and for our brothers 
and sisters who may be coming to Mass later. Also do not 
allow your children to write in any of the books or tear the 
pages. They are not toys for the children play with during 
Mass. Thank you for your help.
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:          $12,838.00
Tiền Rửa Tội:  $170.00
Tiền Khấn:             $1,428.00
Tiền Quảng Cáo:   $650.00
Youth Gathering Registration Fees:            $6,925.00
Quỹ Bãi Đậu Xe
0011  Cao Kỳ Văn   $300.00
0025  Nguyễn Thị Kim Lan  $400.00
0035  Trần Ngô $100.00
0036  Phạm Phú Cường $100.00
0037  Đào Bá Hùng  $20.00
0049  Trần Bá Rinh  $200.00
0050  Trần Tấn Thành $100.00
0081  Huỳnh Ba $50.00
0127  Nguyễn Văn Gấm $200.00
0193  Lê Hồng Hà  $100.00
0233  Nguyễn Quang Minh  $500.00
0344  Phạm Văn Loan $100.00
0384  Ngô Bryant  $20.00
0392  Nguyễn Xuân Thiện  $500.00
0407  Võ Vân Anh  $600.00
0428  Vũ Trung Thành $200.00
0488  Ngô Xuân Nghĩa $500.00
0512  Ẩn Danh $500.00
0524  Hoàng Đình Thám $50.00
0592  Trần Văn Hưng $500.00
0658  Phạm Huy Cầu $100.00
0661  Trần Quý Đôn  $20.00
0753  Nguyễn Thị Nga $150.00
0770  Nguyễn Đức Vinh $20.00
0794  Vũ Ngọc Linh  $250.00
0812  Nguyễn Văn Minh $100.00
0936  Trần Văn Huỳnh $500.00
0965  Ẩn Danh $100.00
1103  Nguyễn Hữu Phi Hùng  $500.00
1106  Bùi Văn Tiệp  $200.00
1161  Phạm Anh $250.00
1183  Nguyễn Thị Tuyết $200.00
1194  Diệp Văn Hùng $10.00
1218  Ngô Trọng Tuấn $500.00
1222  Lê Huy Phan  $200.00
1227  Bùi Bá Điệp  $300.00
1309  Võ Văn Phúc  $20.00
1320  Nguyễn Thái Thành  $500.00

1381  Phạm Yên Đình $500.00
1398  Nguyễn Thị Ghi $5.00
1529  Phan Văn Bền  $200.00
1547  Trương Thị Nhượng $500.00
1582  Phạm Thị Thanh $300.00
1684  Mai Việt $200.00
1701  Lê Huy Phương $20.00
1735  Đoàn Thị Mai  $20.00
1830  Nguyễn Huy Đắc $20.00
1840  Trần Văn Minh $50.00
2083  Nguyễn Đức Mẫn $20.00
2088  Lê Đăng Dũng $ 500.00
2164  Phùng Quang Bảo $300.00
2204  Đào Thị Thu Lan $500.00
2241  Nguyễn Văn Xuân $500.00
2247  Nguyễn Ngọc Thuần $5.00
2289  Hoàng Trọng Linh $100.00
2318  Khiếu Hữu Phương $50.00
2362  Phạm Quốc Anh $100.00
2423  Trần X. Định  $260.00
2503  Nguyễn Bằng Giang $20.00
2516  Trương Uy Vân $10.00
2607  Đinh Văn An  $5.00
2619  Phạm Đức Tân $10.00
2625  Đinh Hồng Phước $50.00
2667  Nguyễn Bình Minh $500.00
2725  Lan Duong  $500.0
2750  Dương Duyên  $500.00
2774  Vũ Đức $5.00
2780  Nguyễn Kathy  $200.00
2791  Phan V. Ngọc  $100.00

  Ẩn Danh $30.00
  Ẩn Danh $500.00
  Ẩn Danh $250.00
  Check Returned -$280.00
  Gia Đình Minh Ngọc  $100.00
  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo $350.00
  Hội Quán $4,970.00
  Khối Giáo Dục $250.00
  Tuấn & Thạnh  $100.00

Quỹ Nhà Bình An
0269  Phùng Quang Bảo (Nameplate) $500.00
0481  Đinh Hồng Phước $200.00
0482  Nguyễn Đức Thanh  $200.00
0483  Nguyễn Đức Thanh  $200.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 12/2/2017
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CONTINUING CATECHETICAL 
FORMATION (CCF)

   Course: Christian Morality
   Instructor:  Sr. Peggy Szeljack
   Dates:  Sat, Feb 18 & Sat, Mar 11, 2017
   Time:  9am - 3pm
   Place: Room 139-141 at St Alphonsus Center
  Credit:  10 hours
  Category:  Required core class
      Registration:  Please sign up on our registration page http://
www.signupgenius.com/tabs/13574DC03AEC2E5C71-
ccfclasses 
 or contact Mrs. Hieu (hieutayninh1@yahoo.com  or  214-
235-3523)

VỀ SÂN ĐẬU XE MỚI

      Việc xây dựng Sân Đậu Xe mới của Giáo xứ chúng ta 
đang được tiến hành tốt đẹp và xin mọi người tiếp tục cầu 
nguyện để thời tiết thuận lợi cho việc này. Ngoài ra, để 
bảo đảm sự an toàn và tránh vấn đề kiện tụng, cho đến khi 
Sân Đậu Xe được hoàn tất, xin ĐỪNG LÁI XE HOẶC 
TỰ TIỆN ĐI VÀO TRONG KHU VỰC. Chân thành cảm 
ơn.

LỚP GIÁO LÝ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN 

     Để giúp cho những người lớn (từ 18 tuổi trở lên) đã 
nhận được Bí tích Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu nhưng 
chưa có cơ hội đón nhận Bí tích Thêm Sức, cách riêng 
những người sắp cử hành Hôn phối, Giáo xứ sẽ tổ chức 
một lớp đặc biệt cho những anh chị em này vào mỗi Chúa 
nhật từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều tại Phòng 115 ở 
Trung tâm Giáo dục Thánh An Phong. Thời gian học 
kéo dài từ Chúa nhật 5/2/2017 đến Chúa nhật 21/5/2017. 
Những anh chị em nào hoàn tất mỹ mãn lớp học này sẽ 
lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào Thánh lễ 12 pm Chúa 
nhật 28/5/2017 cùng với những em thiếu niên của Giáo 
xứ khi Đức Cha của Giáo phận đến ban bí tích này cho 
các em.  

    Xin ghi danh tại văn phòng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp. Lớp học hoàn toàn miễn phí.

LƯU Ý VỀ TIỀN DÂNG CÚNG
    Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh 
Chị Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho các 
chương trình mục vụ của Giáo xứ trong năm 2016. 
Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng 
lưu ý:

- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho 
Giáo xứ  biết để Giáo xứ gửi Báo cáo tài chánh năm 
2016 hầu khai thuế.

 - Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư 
(envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng Tài 
Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số 
người sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà không 
có địa chỉ nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng 
tên.

- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao 
thư riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng ghi rõ 
họ tên, địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và 
ghi vào sổ sách.

THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO (1/3/2017)
     Vào thứ Tư Lễ Tro 1/3/2017, Giáo xứ có 4 Thánh lễ vào 
lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm và 9 pm. Theo luật Giáo hội, các 
tín hữu phải ăn chay và kiêng thịt trong ngày này.

THÔNG BÁO HỘI TƯƠNG TẾ 
     Hội viên: Bà Maria Nguyễn Lệ Mai 
     Sinh ngày: 1/1/1928
     Tạ thế ngày: 16/1/2017

 Đã được cử hành tang lễ vào ngày Thứ Bảy ngày 
21/1 tại nhà thờ Đức Mẹ HCG
     Xin quý hội viên vui lòng đóng góp tang phí $10 
để giúp gia đình người quá cố. Hội sẽ trích quỹ ứng 
trước số tiền $2,070 Mỹ kim trao cho người thừa kế 
của cụ bà.
   Nhân tiện xin nhắc những quý vị hội viên chưa 
đóng niên liễm năm 2016 và 2017 vui lòng đóng góp 
nhân dịp nầy (niên liễm một năm là $15MK)
    Mọi đóng góp bắt đầu từ Chúa nhật 12 tháng 2 năm 
2017 đến 25/2/2017.
    Xin viết check trả cho:  SBMAA- HOI TUONG TE

     Người nhận: ông Đặng Hiếu Sinh tại bàn xin lễ 
hoặc tại hội quán Giáo xứ trong các lễ sáng Chúa 
Nhật.
    Quý vị cũng có thể bỏ check hay cash vào bì thư, 
gửi văn phòng Giáo Xứ nhờ chuyển lại Hội Tương Tế.
Liên lạc: Ông Đặng Hiếu Sinh ở số: 214-284-5179
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CHÚ NHÓC
    Một bộ phim đầy ý nghĩa và cảm động về một cậu bé 
sẵn sàng làm tất cả những gì cậu làm được để đem cha cậu 
trở về nhà sau Đệ Nhị Thế Chiến. Bộ phim “Chú Nhóc” 
sẽ làm rung cảm trái tim bạn và làm tinh thần bạn phấn 
khởi.  Bộ phim do nhà sản xuất các bộ phim “Son of God” 
và “Touched by an Angel” thực hiện đã gói gọn sự kỳ diệu 
của cuộc sống qua lăng kính của một đứa trẻ lên 7 và nhắc 
nhở tất cả chúng ta sức mạnh của đức tin, sự hi vọng và 
tình yêu khi phải đối diện với nghịch cảnh. Ngoài ra, bộ 
phim còn cho những bài học quý giá về tình vợ chồng, 
lòng hiếu thảo của con cái và sự độ lượng, bao dung. Phim 
thích hợp cho tất cả lứa tuổi, đặc biệt cho trẻ em và các 
cặp vợ chồng. Hãy cho con cái chúng ta biết về lòng thảo 
hiếu với cha mẹ và cho chính chúng ta hâm nóng tình vợ 
chồng.
    Phim do các ứng cử viên giải Academy Emily Watson 
và Tom Wilkinson đồng thủ diễn.
    Bộ phim do hãng phim Universal xuất bản năm 2016.
    Phim có phụ đề Việt ngữ cho quý vị cao niên.
    Phim chiếu vào ngày 24 tháng 2 sau thánh lễ chiều. 
Sẽ có giải lao và thức ăn nhẹ giữa phim.
    Kính mời quý ông bà anh chị em đến xem.  

MARIAN DINNER (FEB 21st, 2017)
    All young women 18 yrs and older are invited to a 
Marian Dinner with Bishop Gregory Kelly, Religious 
Sisters and Consecrated Women in the Diocese of 
Dallas to discover the happiness behind living a 
life dedicated to God! The Evening includes prayer, 
dinner, and presentations on Vocations for WoPmen.
   Time: Tuesday, February 21th, 2017 from 6 pm – 
8:30 pm 
    Place: University of Dallas, 2nd floor of the Haggar 
Building (1845 E. Northgate Dr., Irving, TX 75062)
   Register online at http://dallasvocations.org/
mariandinner/
  Deadline for registration is February 15th, 2017. 
For more information, please contact Tammy Grady 
at (214) 907-9906 or email at tgrady@regnumchristi.
net

HIGH SCHOOLER DISERNMENT DINNER
(MAR 9th, 2017)

    The Office of Vocations is hosting a discernment dinner 
for high school age men; the evening of Thursday, March 
9, 2017 at St. Joseph Catholic Church in Richardson. The 
evening will begin with Mass 6:00 p.m. and continue 
with fellowship, dinner, and presentations and discussion 
regarding a vocation to the diocesan priesthood with 
priests and seminarians of our diocese. Those interested 
in attending may register at www.dallasvocations.org or 
contact the Office of Vocations at 214-379-2860.

FATIMA NUN HAS 15,000 PAGES OF EVIDENCE 
FOR BEATIFICATION CAUSE

    Fatima, Portugal, Feb 14, 2017 / 11:49 am (CNA/
EWTN News).- As the 100th anniversary of the Fatima 
apparitions approaches, Portuguese Catholic Church 
officials announced on Monday that thousands of pages 
have been gathered to testify to the holiness of Sister 
Lucia dos Santos – one of the original three children who 
were witnesses to the famous Marian apparition.
    The documentation gathered for Sr. Lucia consists of 
over 15,000 letters, testimonies, and other documents that 
would support the nun’s cause for beatification. Bishop 
Virgilio Antunes of Coimbra, Portugal noted that these 
pages have taken more than eight years to track down, 
as they consist of personal letters and witness statements 
from more than 60 people.
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ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA QUA ĐỜI

     Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang và nguyên Chủ tịch Hội đồng 
Giám mục Việt Nam, đã được về cùng Chúa lúc 8 giờ tối thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 tại Tòa Giám Mục 
Nha Trang Hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, 
ngày 18 tháng 2 năm 2017
     Tiểu Sử
     Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa sinh ngày 20.07.1931, tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam. 
     1945-1954: học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Đông và Tiểu Chủng viện Piô XII, Hà Nội.
     1955- 1956: học Đại Chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long. 
     1956 –1960: Du học tại Đại Chủng viện Propaganda Fide, Roma – Italia. 
     1958: Nhập tịch Giáo phận Đà Lạt. 
     20.12.1959: Thụ phong Linh mục tại Roma do Đức Hồng y Pietro Agagianian, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. 
     1960-1963: học Thần học tại Đại học Urbaniana và Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Roma – Italia tốt 
nghiệp Tiến sĩ Thần học và Cử nhân Thánh nhạc. 
      1963: về Việt Nam, được Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đalat, bổ nhiệm làm 
linh mục phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt , kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trí Đức, Đalat. 
     1968 : gia nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Thư ký Toà 
Giám mục, đồng thời kiêm nhiệm Linh hướng Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Ban Mê Thuột.
     30.01.1975: được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ngài chọn khẩu 
hiệu ‘’ Trong Tinh thần và Chân lý ‘’ làm châm ngôn mục vụ. 
     05.04.1975: được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, tấn phong Giám mục 
tại Tòa giám mục Ban Mê Thuột; hiện diện trong lễ tấn phong, có Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực. 
     24.04.1975: được Đức Thánh Cha Phaolô VI thuyên chuyển làm Giám mục Giáo phận Nha Trang.
     25.05.1975: nhận Tòa Tông đồ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. 
    17.05.2006 -21.02.2009: Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột 
    04.12.2009: Toà thánh chấp nhận nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. 

 2009 - qua đời 14.02.2017: Nghỉ dưỡng tại Đại chủng viện Sao Biển và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận. 
    Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
    1989 – 1995: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh vào nhiệm kỳ IV và V. 
    1995 – 2001: Phó Chủ tịch II của HĐGMVN vào nhiệm kỳ VI và VII. 
    1998 - 2001 và 2007-2010: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc vào nhiệm kỳ VII và X
    2001-2007: Chủ tịch HĐGMVN vào nhiệm kỳ VIII và IX. 
    1998 – 2009: thành viên Ủy ban về Á châu của Toà Thánh hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Á châu.
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Scripture: Matthew 5:38-48

You have heard that it was said, `An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I say to you, Do not resist one who is evil.
But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also; and if any one would sue you and take your coat, let 

him have your cloak as well; and if any one forces you to go one mile, go with him two miles. Give to him who begs from you, 
and do not refuse him who would borrow from you. “You have heard that it was said, `You shall love your neighbor and hate your 
enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is 
in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those 
who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you salute only your brethren, what more 
are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Do not return evil for evil

Meditation: If someone insults you or tries to take advantage 
of you, how do you respond? Do you repay in kind? Jesus 
approached the question of just retribution with a surprising 
revelation of God’s intention for how we should treat others, 
especially those who mistreat us. When Jesus spoke about God’s 
law, he did something no one had done before. He gave a new 
standard based not just on the requirements of justice - giving each 
their due - but based on the law of grace, love, and freedom.

Law of grace and love 

Jesus knew the moral law and its intention better than any 
jurist or legal expert could imagine. He quoted from the oldest 
recorded law in the world: If any harm follows, then you shall give 
life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for 
foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe (Exodus 
21:23-25). Such a law today seems cruel, but it was meant to limit 
vengeance as a first step towards mercy. This law was not normally 
taken literally but served as a guide for a judge in a law court for 
assessing punishment and penalty (see Deuteronomy 19:18).

The Old Testament is full of references to the command that 
we must be merciful: You shall not take vengeance or bear any 
grudge against the sons of your own people, but you shall love 
your neighbor as yourself: I am the  LORD (Leviticus 19:18). If 
your enemy is hungry, give him bread to eat; and if he is thirsty, 
give him water to drink (Proverbs 25:21). Do not say, “I will do to 
him as he has done to me; I will pay the man back for what he has 
done” (Proverbs 24:29). Let him give his cheek to the smiter, and 
be filled with insults (Lamentations 3:30).

Jesus does something quite remarkable and unheard of. He 
transforms the law of mercy with grace, forbearance, and loving-
kindness. Jesus also makes clear that there is no room for 
retaliation. We must not only avoid returning evil for evil, but we 
must seek the good of those who wish us ill. Do you accept insults, 
as Jesus did, with no resentment or malice? When you are 
compelled by others to do more than you think you deserve, do 
you insist on your rights, or do you respond with grace and 
cheerfulness?

Grace of the Holy Spirit 

What makes a disciple of Jesus Christ different from everyone 
else? What makes Christianity distinct from any other religion? It 
is grace - treating others, not as they deserve, but as God wishes 
them to be treated - with loving-kindness and mercy. Only the 
cross of  Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, 
hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return 

evil with good. Such love and grace has power to heal and to save 
from destruction. The Lord Jesus suffered insult, abuse, injustice, 
and death on a cross for our sake. Scripture tells us that the blood 
of Jesus Christ cleanses us from all sin and guilt (Matthew 26:28; 
Ephesians 1:7, I John 1:7, Revelation 1:5). Since God has been 
merciful towards us through the offering of his Son, Jesus Christ, 
we in turn are called to be merciful towards our neighbor, even 
those who cause us grief and harm.

How can we possibly love those who cause us harm or ill-will? 
With God all things are possible. He gives power and grace to 
those who believe and accept the gift of the Holy Spirit. His love 
conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the 
cross of Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, 
hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return 
evil with good. Such love and grace has power to heal and to save 
from destruction.  Do you know the power and freedom of Christ’s 
redeeming love and mercy?

Perfect - made whole 

Was Jesus exaggerating when he said we must be perfect as 
our heavenly Father is perfect (Matthew 5:48)? Jesus’ command 
seems to parallel two passages from the Old Testament Scriptures. 
The first is where God instructed Abraham to “be perfect/
blameless” before God (Genesis 17:1). The original meaning of 
“perfect” in Hebrew and the Aramaic dialect which Jesus spoke 
is”“completeness”” or”“wholeness” - “not lacking in what is 
essential.”

The second passage that seems to parallel Jesus’ expression - 
“be perfect as your heavenly Father is perfect”-  is the command 
that God gave to Moses and the people of Israel to “be holy, for I 
am holy” (Leviticus 11:44,45; 19:2). God created each one of us 
in his own image and likeness (Genesis 1:26,27). That is why he 
calls us to grow in maturity and wholeness so we can truly be like 
him - a people who loves as he loves and who chooses to do what 
is good and to reject what is evil (Ephesians 4:13-16).

Freedom and power to love as God loves

God knows our sinfulness and weaknesses better than we do - 
and he assures us of his love, mercy, and help. That is why he 
freely gives us his power, strength, and gifts so that we may not 
lack anything we need to do his will and to live as his sons and 
daughters (2 Peter 1:3). Do you want to grow in your love for God 
and for your neighbor? Ask the Holy Spirit to purify and transform 
you in the image of the Father that you may know and live in the 
joy and freedom of the Gospel.



3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Caïnh chôï Hieäp Thaùi)
Giôø môû cöûa 7AM-7PM

Business Hours:
Mon-Fri 7:30am-6:00pm
Sat 9:00am - 3:00pm
800 E Parker Rd Suite B
Plano, TX 75074
hitechautocare@yahoo.com

HI-HI-TECH AUTO CARE

972-312-1110
-Söûa caùc loaïi xe Myõ, Nhaät, Ñöùc...v.v..
-Söûa maùy, söûa hoäp soá
-Engine transmission repair-rebuild
-Thay thaéng, thay nhuùng -  Brake - Suspension
-Baûo trì heä thoáng maùy laïnh - maùy noùng, A/C - 
Heating
-Moïi coâng vieäc laøm ñeàu coù baûo ñaûm 1 naêm hoaëc 
12,000 miles
-All repair come with 1 year or 12,000 miles 
warranty
-Ñònh giaù mieãn phí - Free diagnostic

COmplETE AUTO REpAIR
Xin l/l:  Vuõ leâ

v Xin vui lòng ủng hộ các Thân chủ quảng cáo trong Bản tin Mục Vụ v  vTrang 9 v    

COSMETIC-PERFURES-NUTRITION
COSMETIC - SKINCARE

Lắp đặt hệ thống Security 
Cameras. Có thể xem trên 
phone hoặc ipad giá từ $499. 
Sửa chữa PC, laptop, iPhone, 
ipad giá rẻ

972-231-0061
We Do electronics 

- Két sắt chống cháy -1730 F trong vòng 120 phút
- Két sắt khóa số cơ - két sắt mã điện tử
- Két sắt các loại cho khách sạn
- Cung cấp whole sale (minimum 1 container) với giá FOB
Showroom nằm trong công ty sửa chữa điện thoại FIXAPHONE LLC
301 E. Buckingham Rd, Garland, TX
Email: tnguyen291@gmail.com

Đại lý độc quyền đầu tiên tại Mỹ

469-344-8656

Chuyên: Chăm sóc, chữa trị da nám và mụn.
Trang điểm cô dâu và dạ hội. Phun xâm thẩm mỹ.

Đại lý chính thức của hãng mỹ phẩm Shiseido, Menard, Kose và Hàn Quốc. 
Luôn có nhiều QUÀ TẶNG cho khách hàng. 
Bên trong Cali Saigon Mall, Garland, Texas

Website: www.vanthaoskincare.com

214.458.1584 - 972.767.8492

SỬA MÁY GIẶT - MÁY SẤY

- Giá cả nhẹ nhàng, bảo đảm, 
uy tín
- Có bảo hành việc sửa chữa
- Có máy cho quý khách dùng 
trong khi chờ (nếu cần)

Sơn 214-263-4437

SPRING OF LOVE
Chuyên bán đầm xưng tội, 
flower girl, và các loại đầm 
trẻ em.
www.springoflove.us

972-532-7677
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3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042
972-276-7342

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Complete Auto Service
All Work Warranree

Thaønh Taân
Anh Baèng & John Bui

Moät nôi ñaùng tin caäy - Giaù caû phaûi chaêng cho Ñoàng Höông

Quan - Höng
3112 N. Jupiter Rd., #101, Garland, TX  
75044 (Corner of Beltline & Jupiter)

972.530.6070

Nhaän ñaët baùnh cöôùi, hoûi, sinh 
nhaät, ra tröôøng ñaày thaùng

ART bAkERy

Quan Höng: 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua baùn nhaø ñaát trong toaøn vuøng Dallas vaø phuï caän 
- Nhaø môùi xaây, nhaø cuõ, nhaø ñaáu giaù, nhaø short sale, nhaø bò tòch 
thu, v.v...  Quaûn lyù nhaø cho möôùn, tìm ngöôøi möôùn nhaø, mua nhaø 
ñaàu tö cho möôùn, v.v... Taän taâm, kinh nghieäm, laøm vieäc quanh naêm.

Vaên phoøng ñoái dieän Richland College soá 445 E. Walnut St, phoøng 105, Richardson, TX 75081 

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

CHUYEÂN VEÀ NEÀN NHAØVAØ CAÀU THANG “LAMINATE”

- Ñaïi haï giaù goã LAMINATE (12.33mm giaù $1.49/sqft, 8.03mm giaù $1.09/sqft)
- Tieàn coâng $1/sqft  - Ñònh giaù vaø giao haøng mieãn phí
- Caàu thang $59.99/baäc thang (bao tieàn coâng vaø vaät lieäu)
- Ñaëc bieät laøm qua ñeâm cho caùc cô sôû thöông maïi (tieäm nail, toùc, nhaø haøng vv..)
- Chuùng toâi coù nhieàu maãu, maøu ñuû côõ ñeå löïa choïn
- Chuùng toâi coù hueâ hoàng cho ngöôøi giôùi thieäu

Lieân laïc: Hieàn Leâ: 972-757-9820
Email: hienvanle2009@yahoo.com

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

NHAø bìNH AN
GX ÑöùC mEï HAèNG CöùU GIUùp

Xin lieân laïc chò Voõ Thò Ngoïc Lieâm 

972-234-0565 
(xin ñeå laïi lôøi nhaén) 

 Email: sales@dmhcg.net.  

              Columbarium Website: 
                www.dmhcg.net

Album - Ngoại cảnh - Tiệc Cưới
Nhiều năm kinh nghiệm

214-718-8722 
562-606-9430

PHOTO & CAMERA 
DŨNG BI

Chuyên viên Địa Ốc Texas từ năm 1996
USA REALTORS & MORTGAGE
               Lic.# 0447812
       Peter Oanh Liệt Trần

Mua bán nhà cũ, mới, đất đai. 
Nhà foreclosure.

              469-231-8077

Cần Gấp Thư Ký - Văn phòng Bác Sĩ
Văn phòng Bác sĩ Nhãn Khoa tại Garland (khu chợ 
Trường Nguyên) cần gấp 1 thư ký thông thạo Anh 
Việt, biết xử dụng máy computer. L/L:

 972-272-9455

QUAûNG CAùO XIN GOïI

972 - 414 - 7073
Giaù bieåu coù ñaêng treân website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn Advertising fee

Cần tuyển 
nhân viên

(lương giờ+commision+bonus)

30-4

CầN NGườI GIữ TRẻ

Cần 1 người đến nhà giữ 3 đứa 
trẻ từ 2 đến 5 tuổi, bao ăn ở. 
Nhà gần nhà thờ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp. L/L Hồng: 

469-358-2280

Picture Plaque:
  $200.00

Single Nameplate: 
 $300.00

Double Nameplate: 
 $375.00

CầN NGườI 
Cần 1 người đàn bà chăm sóc 
cho 1 bà 4 tiếng buổi sáng.
Cần 1 người đàn ông chăm sóc 
cho 1 ông ngày và đêm. 

972-489-7127 
214-535-0426

nhà cho thuê
Nhà ở góc đường Shiloh và 
Apollo gần nhà thờ ĐMHCG,
rộng 1700 sqft, 3 phòng ngủ, 2 
phòng tắm, nhận section 8.

469-644-5806
214-215-5159.
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