Phone: 972-414-7073
Website: www.dmhcg.org
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM
FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

				
Chương Trình Mục Vụ
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
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh)...8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng: ................................6:45 AM và 9:00AM
Lễ Chiều .................................7:00 PM và 9:00PM
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: 6:30 pm-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
Trung Tâm Thánh An Phong.
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: 562-682-8591
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: 9 am - 10:15 am (sáng) &
3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

Chúa Nhật 4 mÙA cHAY NĂM A Ngày 26/3/2017
Chánh Xứ:

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Ô. Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . . 972-679-7339

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Bà Vũ Kim Oanh . . . . 469-831-4848

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
Gioan Vianney. . . . . . . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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 Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Hội Quán Giáo xứ
A. Nguyeãn Tieán Ñaït 972-414-4672

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm 972-234-0565

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR. 816-489-6759

Đại Diện Bảo Trợ Ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

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

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . . 972-523-0037

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.

KHỐI HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Anh Phạm Đức Lâm ... 214-549-0897

Caùc Giaùo Khu
Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
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: B. 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

Câu ghi lòng trong tuần: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Tv 22, 1

V

ào cuối thế kỷ 18, người
quản lý của một khách sạn
lớn ở thành phố Baltimore
(tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ) từ
chối không cho một người đàn
ông mặc đồ như một nông dân
đến trọ. Người quản lý không
cho người nông dân này vào bởi
vì sợ rằng vẻ bên ngoài xập xệ
của người khách sẽ làm giảm đi
danh tiếng của khách sạn hạng
sang của ông ta. Người nông dân
không một lời nói, nhặt túi xách
của mình và đi thẳng ra ngoài
khách sạn. Vào cuối chiều hôm đó, người quản lý mới biết được
rằng người khách mà ông ta đuổi đi chính là Phó Tổng thống
Thomas Jefferson! Ngay tức khắc, ông ta gửi một lá thư xin lỗi
đến nhà ái quốc nổi tiếng này và xin vị khách vui lòng trở lại
với sự đón tiếp nồng hậu của cả khách sạn. Ông Jefferson sai
một người giúp việc đến trả lời với người quản lý khách sạn như
sau: “Hãy nói với ông ta là thực ra ta đã đặt phòng trọ trước
rồi nhưng bị chối từ. Nếu ông ta không có phòng cho một người
nông dân bình thường thì ông ta cũng không có phòng cho vị
Phó Tổng thống của Hoa Kỳ đâu!”
Như thế, thành kiến của người quản lý khách sạn đối với người
nghèo đã khiến ông ta không nhận ra vị Phó Tổng thống Hoa Kỳ
trong bộ quần áo của người nông dân. Nói một cách khác, thành
kiến của người quản lý khách sạn đã khiến ông ta mù lòa trong
nhận thức và đánh giá về một con người.
Trong Bài Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Chay năm A hôm
nay (Ga 9:1-41), chúng ta cũng nhận ra sự mù lòa tâm hồn của
nhiều thành phần dân chúng khi họ phản ứng trước việc Chúa
Giêsu làm phép lạ chữa sáng mắt cho một anh ăn xin mù lòa
bẩm sinh. Dĩ nhiên, những người này sáng mắt về thể lý nhưng
do sự nghi ngờ và ác cảm nên họ mù lòa tinh thần và vì thế đã
phủ nhận quyền năng cùng căn tính của Chúa Giêsu. Ngay cả
cha mẹ của anh mù khi đứng trước áp lực của hàng xóm láng
giềng và giới biệt phái, cũng sợ hãi không dám xác nhận con
mình đã được chữa khỏi bệnh mù bởi Chúa Giêsu! Trong khi
đó, khác với những thành phần mù quáng kể trên, anh mù một
khi đã được Chúa Giêsu chữa lành thị giác thì đã dần dần nhận
ra Ngài thực sự là ai: Ngài không chỉ là một người bình thường
có tên là Giêsu, cũng không chỉ là một ngôn sứ nhưng chính là
Đấng Cứu Thế.
Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở tất cả những người Kitô
hữu chúng ta đã từng sống trong sự mù lòa của bóng đêm sự dữ
và tội lỗi nhưng qua Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã được Chúa
Giêsu đem chúng ta đến bầu trời đầy ánh sáng của lòng tin yêu.
Dẫu vậy, trong hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta vẫn

có những lúc mù lòa mà nhiều khi
không để ý đến.
Đó là mù lòa về bản thân khi
chúng ta không biết trân quý sự
sống, thời gian, sức khỏe cùng
những khả năng Thiên Chúa ban
cho, để rồi phung phí cho những
đam mê của dục vọng tội lỗi. Bệnh
mù lòa về bản thân cũng có thể là
sự kiêu căng hợm hĩnh cho rằng chỉ
có mình là đúng, còn người khác
là sai.
Chúng ta có thể mù lòa về tha
nhân khi không nhận ra họ cũng là con cái của Thiên Chúa,
cách riêng những người dễ bị tổn thương, cần được sự quan
tâm, nâng đỡ, thương yêu và khích lệ của chúng ta. Chúng ta
có tin rằng mỗi thai nhi, mỗi một sinh mạng con người chính
là món quà Thiên Chúa thương ban mà chúng ta không thể
hủy hoại qua việc phá thai và trợ tử hay không?
Điều nguy hiểm nhất là chúng ta mù lòa về Thiên Chúa.
Đành rằng có thể chúng ta vẫn đến Nhà thờ để tham dự
Thánh lễ Chúa nhật đấy, nhưng chúng ta có thật sự tuyên
xưng trong lòng rằng chỉ có Ngài mới đem lại cho chúng ta
sự sống và ánh sáng vĩnh cửu không, để rồi chúng ta cố gắng
sống theo điều Ngài chỉ dạy. Một cách cụ thể, chúng ta đến
với Chúa như thế nào trong Thánh lễ: Phải chăng đi trễ về
sớm? Phải chăng đi cho có lệ để rồi trong suốt buổi lễ chúng
ta cứ tha hồ mở điện thoại ra để xem internet và liên lạc với
người này người kia.
Chúa nhật IV Mùa Chay cũng còn gọi là Chúa nhật Vui
Mừng (Laetare Sunday) lấy từ những chữ đầu của Ca Nhập
lễ “Hãy vui mừng với Giêrusalem…” hoặc Chúa nhật Hồng
(Rose Sunday) bởi vì phẩm phục màu hồng, để nhắc nhở về
việc chúng ta đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay 40
ngày và vinh quang Phục sinh của Chúa Giêsu sắp hiển hiện
trước mặt. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được
niềm vui phục sinh khi chúng ta để ánh sáng Lời Chúa và
các Bí tích giải thoát khỏi cảnh mù lòa của ích kỷ, tự kiêu,
gian dối, giả hình, thành kiến và hận thù trong tâm hồn.
Chúng ta hãy luôn nhắc nhở chính mình hãy sống mạnh
mẽ trong ánh sáng đức tin như lời mời gọi của Thánh Phaolô
đối với Giáo đoàn Êphêsô trong Bài đọc 2 hôm nay: “Xưa
anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại
là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà
ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính
và chân thật” (Eph 5:8-9)
LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 26/3: Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A.
Quyên tiền lần 2 cho Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services Collection)
- Thứ Hai 27/3: Tuần IV Mùa Chay.
- Thứ Ba 28/3: Tuần IV Mùa Chay.
- Thứ Tư 29/3: Tuần IV Mùa Chay.
- Thứ Năm 30/3: Tuần IV Mùa Chay.
- Thứ Sáu 31/3: Tuần IV Mùa Chay. Kiêng thịt.
- Thứ Bảy Đầu Tháng 1/4: Tuần IV Mùa Chay.
- Chúa Nhật 2/4: Chúa Nhật V Mùa Chay năm A.
HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ (26/3/2017)
Hội đồng Giáo xứ sẽ có cuộc họp quan trọng vào chiều Chúa nhật ngày 26/3/2017 tại Phòng 132 từ
2 pm – 3:30 pm, với nhiều đề tài trong đó có việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo xứ
(1993-23/1-2018).
Xin mời các Trưởng hoặc Đại diện các Hội đồng, Hội đoàn và Giáo khu đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
XƯNG TỘI MÙA CHAY
* Thứ Tư (29/3/2017) – Tại Nhà thờ
6:30 PM: Thánh Lễ
7 PM – 9 PM: Giải tội với nhiều Cha ngồi tòa
Lưu ý:
- Việc đền tội chung là tham dự 1 trong 3 buổi tĩnh tâm của Giáo xứ từ thứ Hai 3/4 đến thứ Tư 5/4.
- Để khỏi kéo dài thời gian chờ đợi của các cha khách giải tội được mời từ xa đến, Nhà thờ sẽ đóng cửa
lúc 8:30 PM để các cha giải tội cho hết những hối nhân đến Nhà thờ trước đó.
Ngoài ra, trong Mùa Chay, từ thứ Hai đến thứ Sáu có Cha ngồi tòa từ 6:30 pm – 7 pm; thứ Bảy từ
5:30 pm – 6 pm; và sáng thứ Tư từ 9 am – 10 am. Những người già yếu không thể đến xưng tội trong
những giờ kể trên, có thể liên lạc với Văn phòng để lấy hẹn để các Cha có thể đến thăm và giúp làm hòa
với Chúa qua Bí tích Giải tội.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
1) Xin Quý Phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu 2017 đến văn phòng Khối Giáo Dục Chúa Nhật, ngày 19
tháng 03 hay 26 tháng 03 từ 8 giờ 30 sáng – 4 giờ chiều để nhận lúp hay cà vạt. Chỉ có phụ huynh hay người lớn
có thể đến nhận. Nếu phụ huynh không đến nhận, các em sẽ nhận vào ngày 01 tháng 04, ngày Xưng tội lần hai
và ngày Chụp hình.
Parents of First Holy Communion students 2017 are asked to come to the Parish Education Office on Sunday,
March 19 or Sunday, March 26 (8:30am – 4pm) to pick up their child’s veil or tie. Only parents and/or adults may
pick up this item. If parents do not pick up their child’s veil or tie, then it will be sent home with the child on
April 1st, the day of the Second Reconciliation Retreat and Photo Day.
2) Xin Quý Phụ huynh đưa các em đến nhà thờ để các em xưng tội lần thứ hai và chụp hinh ngày 01 tháng 04, 2017
từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều tại nhà thờ. Từ 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng, xin cho các em gái mặc đầm và
đội lúp và in cho các em trai mặc quần tây áo trắng và thắt cà-vạt để chụp hinh. Sau đó, xin các phụ huynh giúp các
em thay vào một bộ quần áo khác để các em xưng tội lần thứ hai.
Parents of First Holy Communion students 2017 are also reminded that the Second Reconciliation Retreat
is coming up on Saturday, April 01, 2017 (9:30am – 3:00pm) in the church. From 9:30 am to 10:30 am, please
have your child dressed in their Holy Communion clothes for the photos. After the photo, please help your child
to change into another set of clothes for second Reconciliation.
Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

http://www.dmhcg.org
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TAM NHẬT TĨNH TÂM MÙA CHAY
(3-5/4/2017)
Chủ Đề: Sống Sứ Điệp Thứ Nhất của Mệnh Lệnh Fatima
(Ăn năn đền tội & Cải thiện đời sống)
Thuyết giảng: Lm. Trần Quảng, C.Ss.R.
* Thứ Hai (3/4) – thứ Tư (5/4) – Tại Nhà thờ
6:30 PM: Thánh lễ
7 PM – 9 PM: Giảng thuyết
Qua 3 ngày cấm phòng trong tinh thần kỷ niệm 100 năm
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017) , Cha Giảng
phòng sẽ giúp các tín hữu tìm hiểu về tội nhằm cải thiện
đời sống, cách thức vượt qua những cám dỗ của tội lỗi và
phương thế giữ những ân thánh trong cuộc đời.

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH (9/4/2017)

Ngày 26-03-2017 V

NHẮC NHỞ NHAU
GIỮ GÌN SẠCH SẼ 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.

Chúa Nhật (9/4):
9 am – 10:15 am: Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all
students in GLVN/TNTT
1:45 pm – 3:00 pm: Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all
students in GLVN/TNTT
* Xin mời quý phụ huynh chọn một giờ đến họp ở hội trường
TTAP để biết thêm về việc ghi danh cho niên học 2017-2018.
All parents are invited to attend a parent meeting in St.
Alphonsus’ Auditorium to learn more about the registration
process for the 2017-2018 school year. *

5K CHẠY/ĐI BỘ VÌ NGƯỜI NGHÈO (8/4)
SỰ KIỆN: 5K Chạy/Đi Bộ Vì Người Nghèo (sau bữa ăn
trưa sẽ có các trò chơi cho trẻ em và thể thao cho người
lớn)
THỜI GIAN: Ngày 8 Tháng 4, 2017 từ 9am tới 12pm
ĐỊA ĐIỂM: Breckenridge Park (Sẽ có xe đưa đón những
người lớn tuổi)
NGƯỜI THAM DỰ: Dành cho cho mọi lứa tuổi
LÝ DO: Tạo cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt, và đồng thời nâng
cao tinh thần bác ái giúp người túng cực. Mọi sự đóng góp
sẽ gửi về cho người nghèo tại Việt Nam trong chuyến đi
CẢM ƠN HƯỞNG ỨNG HỚT TÓC GÂY QUỸ của cha Quang cùng với các bạn trẻ trong Mùa Hè này,
(Ngày 14 tháng 6, 2017).
CHO NGƯỜI NGHÈO
QUÀ TẶNG: Áo T-shirt + Huy Chương + Giải Thưởng +
Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân
Bữa ăn trưa
thành cảm ơn tất cả quí đoàn thể, quí vị ân nhân và ông bà và anh
GHI DANH ONLINE:
Youth: https://goo.gl/jao2tE
chị em trong Giáo Xứ Đức Mẹ HCG đã tích cực hưởng ứng đến
Adult: https://goo.gl/GorHN6
hớt tóc, làm đẹp trong hai ngày thứ Bảy (18/3) và Chúa nhật
Family: https://goo.gl/gbB8gg
(19/3) tuần qua để gây quỹ giúp Người Nghèo.
Mọi
chi tiết xin liên lạc: Kim Anh (469) 396-8843 hoặc
Tổng số tiền kiếm được trong hai ngày là 2,900.02 Mỹ kim sẽ
kimedo@gmail.com
email:
được đưa vào Quỹ giúp người nghèo của Giáo xứ.
5K RUN/WALK FOR THE POOR (April 8)
Xin chân thành cám ơn tất cả quí Anh Chị Em Hớt Uốn Tóc,
WHAT:
5K Run/Walk for the Poor (Games and sports
Làm Đẹp Chuyên Nghiệp đã hy sinh dành thì giờ, công sức và tài
will
follow
after Lunch)
năng để giúp Giáo Xứ gây quĩ cho người nghèo. Xin Thiên Chúa
WHEN:
Saturday,
April 8, 2017 @ 9AM
gìn giữ và ban nhiều ơn lành hồn xác cho quí Ông Bà và Anh Chị
WHERE:
Breckenridge
Park
Em.
WHO: Everyone of all ages!
HÃY GHI DANH VÀO GIÁO XỨ
WHY: To help make a difference for those living in
Ngoài việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những ngày
poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam with Cha
Lễ Buộc, người tín hữu cần phải ghi danh trong Giáo xứ để Quang's group this summer (June 14, 2017).
giúp cho Giáo xứ có những kế hoạch mục vụ tốt hơn.
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch
Những ai đã ghi danh trong Giáo xứ theo cha mẹ nhưng
REGISTER ONLINE AT:
nay lập thành một gia đình mới, cần ghi danh như một đơn
Youth: https://goo.gl/jao2tE
Adult:https://goo.gl/GorHN6
vị gia đình riêng. Xin đến Văn phòng Giáo xứ để ghi danh.
Family: https://goo.gl/gbB8gg
Những ai đã thay đổi địa chỉ, số điện thoại và email,
cũng cần liên lạc với văn phòng để cập nhật thông tin trong For more information: Kim Anh (469) 396-8843;
email: kimedo@gmail.com
hồ sơ của Giáo xứ.
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ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 26/3/2017 Lúc 7:00PM
Giáo Khu 2: A/C Đặng Minh Huy 469-531-3621
2534 Crestedge Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 4: Ô/B Nguyễn Việt Khanh 214-470-0539
1002 Fairhaven Dr., Garland, TX 75040
Giáo Khu 7: A/C Đào Ngọc Anh & Hương
214-548-3294
1002 Everglades Dr., Allen, TX 75013

BẢO TRÌ TRUNG TÂM GIÁO DỤC AN PHONG
Như mọi người biết, mỗi tuần lễ có rất nhiều sinh hoạt tại Hội
trường An Phong, nhất là ngày Chúa Nhật cho các lớp Giáo Lý
và Việt Ngữ, vì thế việc dọn dẹp bàn ghế, clean up hội trường và
các phòng học rất cần nhiều người giúp .
Từ lâu nay chỉ có một số anh chị em thiện nguyện phụ trách
công việc nầy vào sáng ngày thứ Hai và Thứ Ba, nhưng có tuần
không có ai đến được. Vì thế, nay Giáo xứ muốn thành lập
“Nhóm Làm Đẹp Trung Tâm An Phong” để đảm trách công
việc chăm sóc, bảo trì cơ sở này.
Công tác sẽ làm việc sáng thứ Hai từ 8 am 10am với các
công việc gồm có: xếp ghế lên bàn, quyét dọn, thu rác các lớp
học, sắp bàn ghế lại đúng vị trí…
Xin mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em có điều kiện, xin hy
sinh tham gia vào Nhóm nầy, đặc biệt cần người có kinh nghiệm
“clean up” ờ các khu Học Chánh đã nghỉ hưu giúp việc điều
hành Nhóm.
Xin vui lòng liên lạc anh Đặng Hiếu Sinh: 214-284-5179
(xin để lại lời nhắn nếu không trả lời được)
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CHURCH REGULATIONS REGARDING
FASTING & ABSTINENCE DURING LENT
The Lenten Season begins with Ash
Wednesday (March 1, 2017) and ends before the
celebration of the Mass of the Lord's Supper on
Holy Thursday Evening (April 13, 2017).
* Abstinence from meat is to be observed by
all Catholics fourteen years old and older on Ash
Wednesday and on all Fridays of Lent. This
obligation prohibits the eating of meat, but not
eggs and milk products.
* Fasting means limiting oneself to one full
meal on a given fast day. Catholics who are 18
years of age until 60 are obliged to fast on Ash
Wednesday and Good Friday. On fasting days,
two additional smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength. Moreover, the
two smaller meals together may not equal one
full meal. Moreover, eating solid foods between
meals on fast days is not permitted.

COME AND SEE WEEKEND
(March 30 April 2)
There will be a “Come and See” Weekend at
Holy Trinity Seminary for men 17+ years old on
March 30-April 2, 2017. This is an opportunity for
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
CONTINUING CATECHETICAL FORMATION (CCF)
with other men seeking after the Lord's will in their
Course: Person of the Catechist
life. Please contact the Diocese of Dallas's Office of
Instructor: Ms. Therese Frank
Vocations for more information 214-379-2860 or
Date: Sat, Apr 22, 2017
email at vocations@cathdal.org.
Time: 9am - 3pm
Address of Holy Trinity Seminary: 3131 Vance
Credit: 5 hours
Hagan Dr., Irving, TX 75062
Category: Required core class
Registration: Please sign up on our registration page
http://www.signupgenius.com/tabs/13574DC03AEC2E5
RAO HÔN PHỐI LẦN I
C71-ccfclasses or contact Mrs. Hieu
* Anh Quách Raymond Huy, con ông Quách
(hieutayninh1@yahoo.com or 214-235-3523)
Hùng và bà Quách Kim Chi, sẽ kết hôn với chị Trần
Phương Nga, con ông Trần Văn Diệm và bà Phạm
KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO SÂN ĐẬU XE MỚI
Thị Nâu vào thứ Bảy ngày 29/4/2017.
* Anh Đoàn Ngô Hồng Phi, con ông Ngô
Việc xây dựng Sân Đậu Xe mới của Giáo xứ chúng ta đang được
Hồng
Phước (đã qua đời) và bà Ngô Diễm sẽ kết
tiến hành tốt đẹp và nếu không có gì trở ngại về thời tiết, chúng
ta sẽ có thể sử dụng kể từ Tuần Thánh trở đi. Tuy nhiên, để bảo hôn với chị Nguyễn Hương Susan, con ông
đảm sự an toàn và tránh vấn đề kiện tụng, cho đến khi Sân Đậu Nguyễn Lâm Thanh và bà Nguyễn Thị Minh Hiếu
Xe được hoàn tất, xin ĐỪNG LÁI XE HOẶC TỰ TIỆN ĐI vào thứ Bảy ngày 6/5/2017.
VÀO TRONG KHU VỰC. Chân thành cảm ơn.
* Anh Phạm Tom, con ông Phạm Joseph và bà
Phạm Thị Ninh sẽ kết hôn với chị Trần Nguyễn
For the sake of safety and liability, until the new parking lot is Thùy Dương, con ông Trần Văn Mỹ và bà Nguyễn
completed, nobody is allowed to enter this place. Thanks.
Thị Tuyết Hoa vào thứ Bảy ngày 13/5/2017
Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY CHÚA NHẬT HỒNG
Đa số người Công giáo ngày nay tham dự Thánh Lễ bằng tiếng bản xứ, hầu như không còn nghĩ rằng La ngữ
vẫn là ngôn ngữ chính của Giáo Hội Công giáo. Chúa Nhật IV Mùa Chay là Chúa Nhật Mừng (Laetare), còn gọi là
Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật tịnh dưỡng. Tương tự, Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật Vui (Gaudete). Trong
La ngữ, Laetare và Gaudete đều có nghĩa là “vui mừng”.
Gọi là Chúa Nhật Mừng vì Ca Nhập Lễ của Chúa Nhật IV Mùa Chay là câu Kinh Thánh Isaia 66:10-11:
“Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut
exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae! Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà
hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những
người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn
vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ!”.
Chúa Nhật IV Mùa Chay là thời điểm giữa Mùa Chay, chúng ta vui mừng vì đã đi được nửa chặng đường Mùa
Chay, truyền thống Công giáo coi đây là ngày vui mừng. Phẩm phục tế lễ là màu hồng, bàn thờ có hoa, ca đoàn hát
có đệm đàn.
Có lẽ ngày nay người ta không thấy có gì khác và không chú ý phân biệt Mùa Phụng Vụ, vì ngày nào cũng vẫn
thấy hoa nến rực rỡ và tiếng đàn vẫn ngân vang trong các Mùa Phụng Vụ. Tuy nhiên, ngày xưa hoa và đàn đều bị
cấm trong suốt Mùa Chay, trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay Chúa Nhật Mừng, Chúa Nhật Hồng.

LAETARE SUNDAY: A JOYFUL PAUSE IN A SOMBER SEASON
A Joyful Sunday. The Fourth Sunday of Lent is also known as Laetare Sunday. Laetare is a Latin word which
means “rejoice” or “rejoicing.” Other nuances of the word include joyfulness, gladness, cheerfulness, and
happiness. This elated or jubilant mood is a striking one-day departure from the somber, sorrowful, penitential
tone of the other days of Lent.
A Joyful Beginning to Mass. The word “Laetare” is taken from the first word of the Entrance Antiphon at
Mass: “Rejoice, Jerusalem, and all who love her. Be joyful, all who were mourning” (a translation of Isaiah 66:10).
Joyful Symbols. Certain exceptions from normal Lenten practice are permitted on Laetare Sunday: “In this
Mass, the color violet or rose is used. Instrumental music is permitted, and the altar may be decorated with
flowers” (Roman Missal, 106). Rose is the liturgical color for joy. Instrumental music is a joy to hear. Beautiful
flowers bring joy to the heart.
Joyful Anticipation. There are multiple reasons why the Fourth Sunday of Lent is cause for joy, the most
important of which is the proximity of Easter. On Ash Wednesday Easter was a long way off, six and a half weeks,
but on the Fourth Sunday of Lent, Easter is only three weeks away, and as the greatest of all Christian feast draws
ever nearer, joy increases. Joy is also on the upswing because the amount of time left with the rigors of the Lenten
discipline, penitential practices like fasting, abstinence, and self-denial, is more than half over.
Joyful Conversion. It is with great joy that the catechumens who are preparing to receive the Easter
sacraments celebrate the Second Scrutiny on the Fourth Sunday of Lent. Also, it was an ancient custom on this
Sunday to ceremoniously present the Apostles Creed to each of the catechumens to highlight the tenets of the faith
in which they were about to be baptized. The thought of the upcoming Easter Vigil and the reception of the
catechumens into the Church is cause for great joy for the catechumens themselves and the entire community.
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SUNDAY LESSON FOR THE YOUTH
A blind man sees the light
Our eyes open when we live with Jesus
Gospel Reading: John 9:1-41

W

hat did the man born blind do once he could see? He went back. Where? We don’t know. Why? Well, where else?
John tells us nothing about his reaction to his new situation. He is totally unlike the lame man healed in Acts 3:8,
“walking and jumping and praising God.” He was not even looking for Jesus, as far as we can tell.

It almost makes sense. He is the only blind person in the Gospels whose story does not include Jesus’ being asked to let him
see. Maybe he was just stunned, confused at this totally unexpected turn of events. Add to that all the fuss going on around
him!
Why did the bystanders even feel it necessary to bring him to the Pharisees? This is an element typical of John’s Gospel,
heightening the drama and propelling the dialogue forward to its climax.
With such an interesting story, it is easy to miss the brief prologue, in
which Jesus stresses the need to do “the works of God...while it is
day.”
The Pharisees in the story exemplify what St. Paul calls, in the second
reading, “fruitless works of darkness.” Even the good and great
Samuel, in the first reading, initially saw only what he wanted to see.
The Pharisees persisted in that attitude.
It is impossible to explain color to one who has never seen it. Helen
Keller, in her 50’s, published an article in The Atlantic Monthly
(January 1933), titled “Three Days to See”. She wrote, “At times my
heart cries out with longing to see... If I can get so much pleasure from
mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. Yet,
those who have eyes apparently see little. The panorama of color and
action which fills the world is taken for granted. It is human, perhaps,
to appreciate little that which we have and to long for that which we
have not, but it is a great pity that in the world of light the gift of sight
is used only as a mere convenience rather than as a means of adding
fullness to life... How many of you, I wonder, when you gaze at a
play, a movie, or any spectacle, realize and give thanks for the
miracle of sight which enables you to enjoy its color, grace, and
movement?”
Have you ever tried to explain faith to someone who has never known
it? It is every bit as much a free gift as Jesus gave to the man born
blind. Taking our cue from Helen Keller we might ask how many of
us who do believe use that gift consciously. How often do we give thanks for it? It is easy to take it for granted.
Helen Keller suggests we should look at things as if in three days we would be struck blind. Applying that thought to faith,
what if we had just three days to build up a store of faith, as it were, and then no more increase, no more deepening? How might
we go about it? Today’s Responsorial Psalm 23 might be a good start, but I suspect each of us would take a different approach.
It’s an interesting concept.
In the case of the faith of the man born blind, Jesus again takes the initiative. He seeks him out and asks him, “Do you believe in
the Son of Man?” He adds the gift of faith to the gift of sight, bestowing an even greater gift on top of an already wondrous one.
Lent provides an opportunity for us to recognize the gift of faith, and ask for more.
In a short story published in 1915 by Luigi Pirandello, the author encounters his recently deceased mother. She tells him,
“Look at things also with the eyes of those who can’t see them any more. It will make you sad, son, but that will render them
more sacred and more beautiful.”
Think of someone you knew who has died, but whose faith was strong and deep and remains an inspiration to you. Now that he
or she is gone, look at life, at the world, at other people, with his or her eyes of faith. What a gift of sight that might be!
Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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Báo Cáo Tài Chánh (Chúa Nhật Ngày 19/3/2017)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)
$12,313.00

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:
Mới Gia Nhập Giáo Xứ:
- Ngô Thị Vui
$20.00
-Đoàn Như Nhung
$20.00
Tiền Quảng Cáo:
$175.00
Youth Ministry:
$851.00

- Lê Anh Minh
- Đỗ Quang Vinh

$100.00
$500.00

Quỹ Bãi Đậu Xe (Parking Lot Fund)
0044
0069
0081
0125
0128
0176
0250
0289
0301
0377
0384
0387
0396
0496
0569
0605
0661
0747
0809
0851
0881
0958
1035
1087
1301
1387
1400
1508
1530
1535
1650

Nguyễn Đình Ngọc
Trần Thị Tơ
Huỳnh Ba
Nguyễn Thị Phần
Lý Phước Hồng
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Công Tâm
Nguyễn Đình Ái
Lương Dũng Sinh
Tiêu Viết Nhơn
Ngô Bryant
Nguyễn T.Toàn Vinh
Trần Thị Thu Sáng
Trần Oanh Liệt
Vũ Văn Cường
Vũ Quang Trung
Trần Quý Đôn
Nguyễn Đăng Dũng
Bùi Thanh Hải
Bùi Quốc Tuấn
Nguyễn Thị Tình
Trần Thị Tách
Phạm Thị Kim Dung
Nguyễn Thái Bách
Hồng Tuấn
Mã Thành Nhơn
Nguyễn Trọng Tú
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Ngọc Trác
Trần Trọng Cảnh
Nguyễn Văn Lạt

$500.00
$10.00
$20.00
$200.00
$100.00
$350.00
$10.00
$20.00
$100.00
$500.00
$15.00
$200.00
$40.00
$50.00
$300.00
$250.00
$20.00
$500.00
$250.00
$50.00
$40.00
$2,000.00
$20.00
$250.00
$20.00
$20.00
$10.00
$20.00
$200.00
$20.00
$10.00

1652
1703
1735
1759
1830
2081
2156
2211
2247
2260
2289
2311
2445
2472
2524
2538
2554
2572
2625
2628
2647
2666
2694
2709
2714
2715
2749
2780
2789
2803

Nguyễn Ngọc Toàn
$100.00
Hồ Văn Nhân
$200.00
Đoàn Mai
$20.00
Hà Tâm Thái
$200.00
Nguyễn Huy Đắc
$20.00
Nguyễn David
$500.00
Nguyễn Thị Tươi
$20.00
Đoàn Thành Nhân
$50.00
Nguyễn Ngọc Thuần $10.00
Lê Văn Cường
$100.00
Hoàng Trọng Linh
$30.00
Nguyễn Ngọc Phát
$10.00
Trần Hợp
$200.00
Đoàn Phương Thảo
$30.00
Trần Thị Tú
$10.00
Đặng Đình Châu
$100.00
Trần Uyên Phượng
$120.00
Đàm Công Luông
$500.00
Đinh Hồng Phước
$1.00
Nguyễn Quang Duy
$10.00
Mai Văn Lâm
$100.00
Nguyễn Văn Ga
$20.00
Đỗ Kim Chi
$5.00
Ngô Thị Vui
$5.00
Hoàng Thị Hoa
$20.00
Nguyễn Anh Linh
$20.00
Nguyễn Kim Phụng
$100.00
Nguyễn Kathy
$40.00
Ngô Thị Bạch Yến
$50.00
Minter Pauline
$20.00
Ẩn Danh
$30.00
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
$500.00
Hội Quán
$9,183.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
0103
0234
0245
0360
0375
0391
0568

Lý Phước Hồng
John Tran & Nancy
Trần Quốc Khánh
Phạm Hải
Phan Thanh Thúy
Phan Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thuộc

$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$200.00

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

http://www.dmhcg.org

