
      

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

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: 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

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

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

         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

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
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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)

 

Vào 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 

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

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- 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.

* 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. 

- 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.



 

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)
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. *

CẢM ƠN HƯỞNG ỨNG HỚT TÓC GÂY QUỸ 
CHO NGƯỜI NGHÈO

    Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân 
thành cảm ơn tất cả quí đoàn thể, quí vị ân nhân và ông bà và anh 
chị em trong Giáo Xứ Đức Mẹ HCG đã tích cực hưởng ứng đến 
hớt tóc, làm đẹp trong hai ngày thứ Bảy (18/3) và Chúa nhật 
(19/3) tuần qua để gây quỹ giúp Người Nghèo.
    Tổng số tiền kiếm được trong hai ngày là 2,900.02 Mỹ kim sẽ 
được đưa vào Quỹ giúp người nghèo của Giáo xứ.

 Xin chân thành cám ơn tất cả quí Anh Chị Em Hớt Uốn Tóc, 
Làm Đẹp Chuyên Nghiệp đã hy sinh dành thì giờ, công sức và tài 
năng để giúp Giáo Xứ gây quĩ cho người nghèo. Xin Thiên Chúa 
gìn giữ và ban nhiều ơn lành hồn xác cho quí Ông Bà và Anh Chị 
Em.

HÃY GHI DANH VÀO GIÁO XỨ
   Ngoài việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những ngày 
Lễ Buộc, người tín hữu cần phải ghi danh trong Giáo xứ để 
giúp cho Giáo xứ có những kế hoạch mục vụ tốt hơn. 
Những ai đã ghi danh trong Giáo xứ theo cha mẹ nhưng 
nay lập thành một gia đình mới, cần ghi danh như một đơn 
vị gia đình riêng. Xin đến Văn phòng Giáo xứ để ghi danh.
   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 
hồ sơ của Giáo xứ.
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