CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ – February 2nd, 2020
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 2/2. Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thờ. Ngày Thế Giới Cầu Cho Đời Sống Thánh
Hiến (World Day for Consecrated Life).
Đưa lại cho Giáo xứ Phiếu Hứa Đóng Góp Cho Quỹ Mục Vụ Hằng Năm của Giáo phận
- Thứ Hai 3/2. Thánh Blasiô, Giám mục Tử đạo; Thánh Ansgariô, Giám mục.
- Thứ Ba 4/2 trong Tuần IV Mùa Thường niên.
- Thứ Tư 5/2. Thánh Agatha, Trinh nữ Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Năm Đầu Tháng 6/2. Thánh Phaolô Miki & Các Bạn Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Sáu Đầu Tháng 7/2. Ngày Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Bắt đầu Tuần Lễ Hôn
Nhân Toàn Quốc đến ngày 14/2.
- Thứ Bảy 8/2. Thánh Giêrônimô Êmiliani, Linh mục; Thánh Giôsephina Bakhita, Trinh nữ. Ngày
Thế Giới Cầu Nguyện, Suy Tư và Hành Động Chống Nạn Buôn Người.
- Chúa nhật 9/2. Chúa nhật V Mùa Thường niên năm A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 2/2020
The Pope’s Prayer Intention for February 2020
* Cầu Cho Việc Lắng Nghe Tiếng Khóc Của Những Người Di Cư: Xin cho tiếng khóc của anh
chị em di cư, tiếng khóc của các nạn nhân trong các vụ buôn người, có thể được lắng nghe và đoái hoài.
* Listen to the Migrants’ Cries: That the cries of our migrant brothers and sisters, victims of
criminal trafficking, may be heard and considered.
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (2/2)
World Day For Consecrated Life (Feb 2)
Năm 1997, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập một ngày cầu nguyện cho những người sống
đời thánh hiến và đặt ngày này vào dịp Giáo hội cử hành Lễ Chúa Giêsu Được Dâng Mình vào Đền Thờ
ngày 2 tháng 2 hằng năm. Lễ này cũng còn được là Ngày Lễ Nến vì có những cây nến được làm phép
như biểu tượng Chúa Giêsu chính là ánh sáng thế gian. Cũng vậy, các tu sĩ được mời gọi phản ảnh ánh
sáng của Chúa Kitô nơi trần thế. Năm nay, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Đời Sống Thánh Hiến được
cử hành vào Chúa nhật ngày 2/2. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho những ai dấn thân trong đời sống
thánh hiến, và cảm ơn các tu sĩ trong ngày đặc biệt này. Nguyện cho các Tu sĩ tiếp tục được khởi hứng
bởi Chúa Giêsu và đáp trả rộng lượng với món quà ơn gọi của Thiên Chúa ban cho.
In 1997, Pope Saint John Paul II instituted a day of prayer for women and men in consecrated
life. This celebration is attached to the Feast of the Presentation of the Lord on February 2nd. This Feast
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is also known as Candlemas Day; the day on which candles are blessed symbolizing Christ who is the
light of the world. So too, those in consecrated life are called to reflect the light of Jesus Christ to all
peoples. This year, World Day for Consecrated Life will be celebrated in the Church on Sunday,
February 2, 2020. Please pray for all those who have made commitments in the consecrated life, and be
sure to thank them on their special day. May they continue to be inspired by Jesus Christ and respond
generously to God's gift of their vocation.

LỊCH TRÌNH GÂY QUỸ MỤC VỤ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA GIÁO PHẬN
* Ngày 1/2 & 2/2: Giáo xứ thu lại Phiếu Hứa Dâng Cúng lần chót cho những ai chưa có cơ hội
đưa lại.
TẾT CANH TÝ
TẠ ƠN CHÚA & CẢM ƠN NHAU!
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ bước vào một Năm Mới Canh Tý, Cha Chính
xứ và toàn thể Giáo xứ chân thành cảm ơn các Ban Ngành Đoàn thể và Cá nhân đã giúp công, giúp của
trong việc tổ chức mừng Xuân mới với tinh thần đoàn kết và yêu thương từ việc Trang trí & Hát lễ trong
Nhà thờ cho đến việc Làm Bánh Chưng, Bánh Tét, Tổ chức Hội chợ và Nấu ăn, Văn nghệ, giữ gìn Trật
tự…
Xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và ban ơn cho Giáo xứ chúng ta ngày thêm thăng tiến trong đức tin
và hăng say trong đức mến.
CHÚC XUÂN
Canh Tý tân xuân rộn đất trời,
Mai Đào thắm sắc khắp nơi nơi.
Tạ ơn Thiên Chúa Trời vô lượng,
Ban xuống nhân gian bớt nỗi đời.
Trước tiên kính chúc Cha Chánh, Phó,
Khang an phúc thọ một xuân tươi.
Ngày càng thêm tuổi thêm nhân đức,
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Sống được danh thơm mãi rạng ngời.
Quí Cụ cao niên tăng tuổi thọ,
Vui cùng Con Cháu hết buồn lo.
Kính Chúa yêu người gương để lại,
Hạnh phúc Thiên Đàng Chúa hứa cho.
Quí vị trung niên năm mới đến,
Việc nhà việc Chúa tiếp tay lo.
Mỗi năm đến hẹn thời ghi nhớ,
Hội quán đông vui hãy hẹn hò.
Ba vạn sáu ngàn ngày chẳng mấy,
Kính chúc nhà nhà luôn an vui.
Chào xuân dâng Chúa câu kinh nguyện,
Sống để thương yêu đẹp ý Trời...
Phi Điểu (Jan 13 2020)
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG (5/2)
Hội Hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 5 tháng 2
tại Trung tâm Thánh An Phong ở phòng 115. Kính mời anh em Hiệp Sĩ cố gắng tham dự đông đủ.
CHẦU THÁNH THỂ
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (7/2)
Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 7/2/2020 sẽ có Chầu Thánh Thể liên tục tại Nhà Nguyện từ sau Thánh Lễ
7 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều. Đặc biệt từ 3-3:15pm có đọc chung kinh Lòng Chúa Thương xót.
Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức
mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.
RỬA TỘI TRẺ EM (8/2)
Infant Baptism
Ngày rửa tội trẻ em sắp đến là thứ Bảy ngày 8 tháng 2 vào lúc 4 giờ chiều tại Nhà thờ. Xin các cha
mẹ và người đỡ đầu đã ghi danh và học Lớp Rửa tội, đưa con em đến Nhà thờ đúng giờ.
The next baptism date is Saturday February 8th at 4pm in the Church. Parents and godparents who
have registered and taken required Infant Baptism Class, please bring your children to the Church on
time.
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LƯU Ý PHỤ HUYNH ĐƯA CON EM ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ
Vì thời gian học Giáo lý và Việt ngữ vào ngày Chúa nhật của các em học sinh thật ít ỏi (chỉ có 1 giờ
15 phút cho mỗi chương trình), xin Quý Phụ huynh cố gắng đưa con em đến Trung Tâm Thánh Anphong
thật đúng giờ và nên đưa đến sớm trước giờ học tối thiểu từ 10-15 phút để khỏi cập rập. Đồng thời, một
cách nữa để con em khỏi trễ học và an toàn, xin Quý Phụ huynh chịu khó đậu xe bên Sân đậu xe mới
của Giáo xứ và dắt con em đến Trung tâm Thánh Anphong.
FEBRUARY 8TH IS WORLD DAY OF PRAYER, REFLECTION AND ACTION AGAINST
HUMAN TRAFFICKING
Ngày thứ Bảy 8/2 sắp tới là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện & Ý Thức Việc Chống Lại Nạn Buôn
Người. Ngày 8 tháng 2 là ngày Lễ Thánh Josephine Bakhita vốn bị bắt cóc từ nhỏ và đem bán làm nô lệ
tại Sudan và nước Ý. Sau khi được tự do, thánh nữ đã xin đi tu và trở thành một nữ tu dòng Canossia ở
Ý và tận tụy cả cuộc đời để chia sẻ chứng từ được giải thoát khỏi nạn nô lệ, cũng như an ủi người nghẻo
khổ. Ngài được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh vào năm 2000.
Vào ngày 8/2, người Công giáo trên khắp thế giới được khuyến khích tổ chức hoặc tham dự các
buổi cầu nguyện để đem lại một ý thức mạnh mẽ hơn về nạn nô lệ. Qua sự cầu nguyện, chúng ta không
chỉ suy nghĩ về những kinh nghiệm của những người đã chịu cảnh nhục mạ nhân phẩm, nhưng cũng an
ủi, củng cố và giúp đỡ các nạn nhân sống sót.
The Pontifical Council for Justice and Peace and the International Union of Superiors General has
designated February 8 as an annual day of prayer and awareness against human trafficking. February
8 is the feast day of St. Josephine Bakhita, who was kidnapped as a child and sold into slavery in Sudan
and Italy. Once Josephine was freed, she became a Canossian nun and dedicated her life to sharing her
testament of deliverance from slavery and comforting the poor and suffering. She was declared a Saint
in 2000.
On February 8, Catholics all over the world are encouraged to host or attend prayer services to
create greater awareness about this phenomenon. Through prayer, we not only reflect on the experiences
of those that have suffered through this affront to human dignity, but also comfort, strengthen, and help
empower survivors.
XỨC DẦU BỆNH NHÂN (11/2)
Nhân dịp Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân hôm thứ Ba ngày 11/2/2020, sau Thánh
Lễ 7 am và 7pm, các cha sẽ cử hành Nghi thức Xức dầu Bệnh nhân. Những người đau yếu hoặc cao niên
có thể đến lãnh nhận Bí tích Xức Dầu này.

MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
Flu Season & “The Sign Of Peace” At Mass
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“Chúc Bình An” là dấu chỉ sự hiệp thông của Hội thánh và tình bác ái đối với nhau trước khi người
tín hữu rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, để giữ gìn sức khỏe cho mọi người trong mùa cúm, vì thế
cho đến khi có thông báo mới, xin những ai tham dự Thánh Lễ đến phần chúc Bình An không bắt tay
nhau nhưng chỉ cúi đầu chào mà thôi.
The Sign of Peace signifies to the parish community their ecclesial communion and mutual charity
before receiving Holy Communion. Given the current flu season, worshippers are to avoid shaking hands
during “The Sign of Peace”. Instead, a simple bow of the head is recommended to accompany the words
of peace which people exchange.
KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 29
(MÙA XUÂN 2020)
Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, 2020, lúc 7:00 PM tại Trung tâm
Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:
Thứ Sáu 21 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 22 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 28 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 29 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. Xin ghi
danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.
LINH THAO NHẸ NHÀNG (12/2 – 25/3)
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) do Cha Joseph Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú Dẫn
18 của sách Linh Thao (Spritual Exercises). Chương trình này giúp cho người tín hữu nhận ra được sự
hoạt động của Thiên Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày. Chương trình này được gọi là thao
luyện vì người tham dự phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ cầu nguyện, suy nghĩ, quyết định làm
gì cho niềm tin của mình, và chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm.
Thao luyện này nhẹ nhàng và đơn giản hơn Chương trình Linh Thao trọn và bao gồm một số đề tài
trích từ tuần thứ nhất của Linh Thao, đồng thời nhấn mạnh vào Nguyên Lý và Nền Tảng của đời (The
Principle and Foundation) và chiêm niệm để học yêu thương như Chúa đã yêu thương (the contemplation
to learn to love as God loves).
Linh Thao Nhẹ Nhàng gồm 7 buổi kéo dài trong 7 tuần giúp cho người tham dự ý thức hơn về tội
lỗi của con người và ơn Cứu Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm và sức mạnh trên con đường
hoán cải trở về với tình thương của Thiên Chúa. Phần này rất thích hợp với Mùa Chay.
Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An Phong
Thời gian: 7 buổi tối thứ Tư từ 8pm – 9pm vào các ngày 12/2; 19/2/ 26/2; 4/3; 11/3; 18/3 và 25/3.
Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh Thao Nguồn Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475
LƯU Ý VỀ TIỀN DÂNG CÚNG
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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 2019. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng
lưu ý:
- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ để cập nhật địa chỉ mới để Giáo xứ
có thể gửi báo cáo tài chánh năm 2019 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, số danh bộ (nếu có), địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ sách.
SINH HOẠT THÁNG HAI NĂM 2020 CỦA NHÓM BÁC ÁI
* Cuối tuần ngày 1 & 2/2; 8 & 9/2 (sau mỗi Thánh lễ): Gửi trả lại Christmas Ornaments của
những ai đã đặt nơi Hang đá Giáo xứ và bán quà lưu niệm giúp người nghèo.
* Chúa Nhật 16/2: Nhóm Bác Ái họp. Xin Anh Chị Em thiện nguyện thiện nguyện cố gắng đến
tham dự.
VIỆC ĐƯA CÁC ẢNH & ẤN PHẨM ĐẾN NHÀ THỜ
Để giúp Cha Chính xứ chu toàn trách nhiệm chăm sóc đức tin Công giáo của người tín hữu theo
đúng chỉ dẫn của Giáo hội nói chung và Giáo phận Dallas nói riêng, xin mọi người đừng đưa các tranh
ảnh, CD và những ấn phẩm, ngay cả liên quan đến việc thực hành đạo đức Kitô giáo, vào trong khuôn
viên Giáo xứ và Nhà thờ nếu không có phép của Cha Chính xứ. Chân thành cảm ơn sự cộng tác của mọi
người.
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người
Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các
ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha
mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh
tôn vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.
GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHÉN THÁNH GIA ÐÌNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Vì Thánh Thể là trung tâm của đức tin Công Giáo và cuộc sống Giáo Xứ, Chương Trình Cầu Nguyện
Với Chén Thánh Ơn Gọi khuyến khích các gia đình ghi danh để cầu nguyện cho ơn gọi bởi vì chính từ
trong gia đình mà chúng ta sẽ gieo các hạt giống ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
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Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước khi ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia
đình tham gia vào Chương trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Ơn Gọi, và ngài ủy
thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng đáng để mọi người có thể qui tụ và
cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở lại trong
Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.
Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà để cầu nguyện, xin liên lạc với Văn
phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972) 414-7073 hoặc email đến dmhcggarland@gmail.com.
LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN
(Columbarium Upkeeping)
Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An (Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu
của những người quá cố có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa tươi đến
để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã
chung của khu vực. Theo hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có thể gắn plaque và
hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.

NHẮC NHỞ NHAU
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
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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 to play with during Mass. Thank you for your help.
RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Kể từ ngày mồng 01 tháng 02 năm 2019, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đã phát sóng tại vùng DallasFort Worth, trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vào mỗi ngày trong tuần, từ 2-3 giờ chiều.
Xin mọi người nhớ đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ cho Chương trình Radio, xin quý
thính giả liên lạc tại địa chỉ: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp (2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806;
Điện thoại: 562-988-7997; Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com)
KẾT QUẢ XỔ SỐ RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP
XUÂN CANH TÝ 2020
Vào sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020 vừa qua, nhân dịp mừng xuân Canh Tý 2020,
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng đã tổ chức đợt Xổ Số Yểm Trợ cho Radio và TV,
tại Đền Lòng Chúa Thương Xót, Long Beach, California, với kết quả các số trúng giải như sau:
Lô Độc Đắc (trị giá $4,000.00 USD): 47612
Lô Hạng Nhất (trị giá $2,000.00 USD): 38494
Lô Hạng Nhì (trị giá $1,000.00 USD): 33770
5 Lô An Ủi (mỗi lô trị giá $100.00 USD): 64371; 40048; 39995; 44572; 39005
Xin quý vị vui lòng gởi phần vé có số trúng của quý vị về cho chúng tôi, trước ngày 01 tháng 04
năm 2020, theo địa chỉ: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp (2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806); điện
thoại: (562) 988-7997 hoặc (562) 424-2041
Radio Mẹ HCG và TV ASTM xin chân thành tri ân tấm lòng quảng đại của quý khán thính giả xa
gần. Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên toàn thể
quý vị trong năm mới Canh Tý 2020.
Lưu ý: Sau ngày 01 tháng 04 năm 2020, nếu Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp không nhận được vé có số
trúng của quý vị, vé số đó xem như không còn giá trị lãnh thưởng.
BISHOP BURNS' AD LIMINA VISIT
Our Bishop has returned from his Ad Limina visit with the Holy Father Pope Francis and other
members of the Vatican curia. While in Rome, Bishop Burns posted video blogs of the day’s events on
a daily basis. These vlogs are now archived and available at www.cathdal.org/rome2020. These videos
and other information are an excellent way to better understand what the Ad Limina visit is and its
significance to our Diocese and the universal Church.
REPORTING ABUSE
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In an effort to provide the safest environment possible in our churches and schools, all parishes are
asked to please run the following announcement in bulletins year-round.
If you believe that you, or someone you know, is a victim of past or present abuse or sexual abuse,
please notify law enforcement. In the event the abuse involves a minor, please also contact the Texas
Department of Family and Protective Services through the Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400
or www.txabusehotline.org). Finally, if the abuse involves a member of the clergy, a parish employee,
or diocesan employee, please also notify the Diocese of Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara
Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org
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