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CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A – February 9th, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

- Chúa Nhật 9/2.  Chúa nhật V Mùa Thường niên năm A. Ngày Hôn Nhân Thế Giới. 

- Thứ Hai 10/2. Thánh Scôlastica, Trinh nữ. Lễ Nhớ. 

- Thứ Ba 11/2. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 28. 

- Thứ Tư 12/2 trong Tuần V Thường niên.  

- Thứ Năm 13/2 trong Tuần V Thường niên. 

- Thứ Sáu 14/2. Lễ Thánh Xirilô, Tu sĩ & Thánh Mêtôđiô, Giám mục. Lễ Nhớ. Kết thúc Tuần Lễ 

Hôn Nhân Toàn Quốc. 

- Thứ Bảy 15/2. Biệt kính Đức Mẹ. 

- Chúa nhật 16/2. Chúa nhật VI Mùa Thường niên năm A. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THÔNG BÁO 

 

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 

Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ 

(10/06/1925 – 31/01/2020) 

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn Têrêsa 

về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến. 

 

TUẦN LỄ HÔN NHÂN TOÀN QUỐC (7-14/02) 

National Marriage Week (Feb 7th - 14th) 

Giáo hội Hoa Kỳ cử hành Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc từ ngày 7/02 đến 14/02 và Ngày Hôn 

Nhân Thế Giới vào Chúa nhật ngày 9/2. Đây là cơ hội để mọi người chú tâm đến việc xây dựng một 

nền văn hóa sự sống và tình yêu bắt đầu với việc nâng đỡ và cổ võ hôn nhân và gia đình. Chủ đề của 

Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc năm nay là “Những Câu Chuyện Từ Giáo Hội Tại Gia.” Hội đồng 

Giám mục Hoa Kỳ có đưa trên mạng nhiều tài liệu giá trị giúp nâng đỡ đời sống hôn nhân và cổ võ sự 

hiệp nhất trong gia đình. Xin vào trang mạng www.foryourmarriage.org/ 

The observances of National Marriage Week (Feb. 7-14) and World Marriage Day (Sunday, Feb. 

9) are an opportunity to focus on building a culture of life and love that begins with supporting and 

promoting marriage and the family. The theme for 2020 National Week Marriage is "Stories from the 

Domestic Church." The United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) has an online 

initiative containing great resources and articles supporting marriage and promoting family unity at 

every stage. Please go to https://www.foryourmarriage.org/ 

https://www.foryourmarriage.org/
https://www.foryourmarriage.org/
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NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN LẦN THỨ 28 (11/2) 

Feb 11: 28th World Day of the Sick 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế Giới Bệnh Nhân vào năm 1992 để khuyến 

khích việc cầu nguyện cho những ai đau yếu cũng như những người chăm sóc họ. Ngày Thế Giới Bệnh 

Nhân được cử hành đầu tiên vào ngày 11/2/1993. Ngày 11 tháng 2 cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, 

ghi nhớ ngày việc Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11/2/1858 (trong số 17 lần hiện ra trong 

năm này) cho một thiếu nữ nông thôn 14 tuổi tên là Bernadette Soubirous ở làng quên hẻo lánh Lộ Đức 

bên nước Pháp. Thánh nữ Benadette (1844-1879) được Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên hiển thánh vào 

năm 1933. 

Pope Saint John Paul II initiated the day in 1992 to encourage people to pray for those who suffer 

from illness and for their caregivers. World Day of the Sick was first observed on February 11, 1993. 

February 11 is also the Feast of Our Lady of Lourdes, which a name is given to the Blessed Virgin Mary 

in honor of her apparitions in Lourdes (France) for 17 times in 1858 beginning on February 11th to a 

14-year-old peasant girl named Bernadette Soubirous (1844-1879). She was canonized as a saint by 

Pope Pius XI in 1933. 

 

XỨC DẦU BỆNH NHÂN (11/2) 

Nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Thế Giới Bệnh Nhân hôm thứ Ba ngày 11/2/2020, sau các 

Thánh Lễ 7 am và 7pm, các cha sẽ cử hành Nghi thức Xức dầu Bệnh nhân. Những ai đau yếu hoặc cao 

niên có thể đến lãnh nhận Bí tích Xức Dầu này. 

Cũng cần nhắc lại ở đây là những người trong Giáo xứ khi có người thân đau yếu cần được cầu 

nguyện, xức dầu và trao Mình Thánh Chúa, xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972) 

414-7073 vào các giờ làm việc hoặc để lại lời nhắn. 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH GÂY QUỸ MỤC VỤ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA GIÁO PHẬN 

* Ngày 7/2 & 8/2: Hạn chót để Giáo xứ thu lại Phiếu Hứa Dâng Cúng của những ai chưa có cơ hội 

đưa lại. 

 

SINH HOẠT PHỤNG VỤ  

THỨ SÁU 14/2 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)  
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1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm. 

2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Nhà Nguyện Nhỏ. 

3. Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa Thương Xót 

Kính mời cộng đoàn đến tham dự. 

 

ĐÓN CÁC EM Ở ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ DALLAS (DCYC) 

Xin nhắc quý phụ huynh đón các em về sau Thánh lễ Bế mạc 10 giờ sáng của Đại Hội Giới Trẻ 

Dallas (DCYC) hôm Chúa nhật ngày 16 tháng 02.  Xin quý phụ huynh vào trung tâm và check-out trực 

tiếp với người chaperone của con em. Xin đừng gọi các em ra bằng điện thoại hay text. Tất cả các phụ 

huynh và gia đình được mời dự Thánh Lễ Bế Mạc. 

Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc với Cô ThyLynn 972-302-7941. 

Địa chỉ Đại hội DCYC: Frisco Convention Center (7600 John Q Hammons Dr., Frisco, TX 75034) 

 

THÁNH LỄ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH (16/2) 

Giáo xứ có Thánh lễ Gia đình bằng tiếng Anh vào lúc 5 giờ chiều Chúa nhật ngày 16 tháng 2 sắp 

đến (tức Chúa nhật tuần thứ 3 trong tháng 2). Nhóm Corpus Domini hiện phụ trách Chầu Thánh Thể 

bằng tiếng Anh từ 8pm – 9pm vào mỗi thứ Năm tuần thứ 3 trong tháng, sẽ phụ trách phần thánh nhạc 

cho Thánh lễ tiếng Anh này. 

What: Family English Mass - All ages are welcome 

When: 5pm Sunday January 16th (Third Sunday of the Month) 

 

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. 

 

SINH HOẠT CỦA NHÓM BÁC ÁI THÁNG 2/2020  

* Cuối tuần ngày 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. 
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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 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. 

 

MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ 

Flu Season & “The Sign Of Peace” At Mass  

“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.  

 

VIỆC ĐƯA CÁC TƯỢNG ẢNH & ẤN PHẨM ĐẾN NHÀ THỜ 
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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. 

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 

mailto:dmhcggarland@gmail.com
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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 

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 TẠI VÙNG DALLAS 

Kể từ ngày mồng 01 tháng 02 năm 2019, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đã phát sóng tại vùng Dallas-

Fort 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) 

 

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 

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. 

http://www.cathdal.org/rome2020
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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 

  

https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx
mailto:blandregan@cathdal.org
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TIN TỨC 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ PHÁT HÀNH VIDEO  HƯỚNG DẪN LƯƠNG TÂM CỦA 

NGƯỜI CÔNG GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa phát hành 5 video mời gọi những người Công giáo hãy cầu nguyện 

và hành động trong đời sống chính trị, cũng như giúp họ áp dụng giáo huấn của Hội thánh được Đức 

Thánh Cha Phanxicô truyền đạt. Bản văn cho các video này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chấp 

thuận trong khóa họp toàn thể vào tháng 10 năm rồi tại thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland). 

Những video này bổ túc cho tài liệu “Hình Thành Lương Tâm Người Công Dân Tín Hữu”. Đây là giáo 

huấn của các giám mục cho các tín hữu liên quan đến trách nhiệm chính trị của người Công giáo, cũng 

như giúp đỡ họ tham gia vào đời sống cộng đồng, đặt ưu tiên đức tin trên chính trị đảng phái, dấn thân 

với sự hòa nhã, và đáp ứng những nhu cầu cấp bách của thời đại. Mỗi video kết thúc với một lời nguyện. 

Năm video này được đưa trên kênh YouTube của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bằng 4 thứ tiếng 

(Anh ngữ, Tân Ban Nha, Tagalog cho người Phi Luật Tân, và Việt ngữ), với các tựa đề: 

- Người Công Giáo Tham Gia Vào Đời Sống Cộng Đồng 

- Người Công Giáo Bảo Vệ Sự Sống Và Phẩm Giá Con Người 

- Người Công Giáo Đề Cao Lợi Ích Chung 

- Người Công Giáo Yêu Thương Tha Nhân 

- Người Tín Hữu Công Dân Hoạt Động Với Đức Kitô Khi Ngài Xây Dựng Nước Thiên Chúa 

Trong các video tiếng Việt, ngoài một số người trẻ, còn có sự góp mặt của Đức Cha Nguyễn Thái 

Thành, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange (CA).  

Để xem các video này, xin bấm vào https://www.youtube.com/playlist?list=PL18AF7577177E12D9 

 

FORMING CONSCIENCES FOR FAITHFUL CITIZENSHIP VIDEOS INSPIRE CATHOLICS TO PRAYER 

AND ACTION IN POLITICAL LIFE, APPLY TEACHINGS OF POPE FRANCIS 

The U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) has released videos to inspire prayer and action 

in political life and to help Catholics apply the Church’s teaching as handed down by Pope Francis. The 

scripts for the videos were approved by the full body of bishops at their November General Assembly in 

Baltimore. The videos complement Forming Consciences for Faithful Citizenship, the bishops’ teaching 

document for the faithful on the political responsibility of Catholics, and they seek to help the faithful 

participate in public life, prioritize faith over partisan politics, engage with civility, and respond to 

pressing issues of our day. Each video ends with a prayer. 

The videos, which are available on the USCCB’s YouTube channel in four languages (English, 

Spanish, Tagalog, and Vietnamese), are titled: 

 

• Catholics Participate in Public Life 

•  Catholics Protect Human Life and Dignity 

•  Catholics Promote the Common Good 

•  Catholics Love their Neighbors 

•  Faithful Citizens Work with Christ as He Builds His Kingdom (a compilation of the four videos) 

http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/forming-consciences-for-faithful-citizenship-title.cfm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL18AF7577177E12D9
https://www.youtube.com/watch?v=YpiJvheFjAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zdnvUngN84U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MwQyJKROZFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xOk50RPoi1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1y_AaQbJSiE&feature=youtu.be
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To watch these videos, please go to hhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL18AF7577177E12D9 

Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the USCCB, served as chairman of the 

working group on Forming Consciences for Faithful Citizenship. He emphasized the importance of these 

videos in advance of a heightened political season saying, 

“The bishops of the U.S. invite all Catholics to bring their faith into the public square. Political 

engagement and participation are important ways that together, we can work to protect the unborn, 

welcome immigrants, bring justice to victims of racism and religious intolerance, support families, 

accompany those experiencing poverty, and advocate on behalf of all who are vulnerable. As we enter 

an election year, these Faithful Citizenship videos are meant to help the faithful reflect on this call, and 

we hope they will be widely shared.” 

In addition to several young adult voices, the videos also feature several bishops. The English 

language videos feature: Archbishop José H. Gomez, Archbishop Joseph F. Naumann of Kansas City in 

Kansas, Bishop Shelton J. Fabre of Houma-Thibodaux, and Auxiliary Bishop Robert Barron of Los 

Angeles. The Spanish language videos feature: Archbishop José H. Gomez, Archbishop-designate 

Nelson J. Perez of Philadelphia, Bishop Joe S. Vásquez of Austin, and Bishop Daniel E. Flores of 

Brownsville. The videos in Tagalog feature Bishop Oscar A. Solis of Salt Lake City, and the videos 

produced in Vietnamese feature Auxiliary Bishop Thanh Thai Nguyen of Orange. 

 

 

 


