CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A – March 1st, 2020
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 1/3. Chúa nhật I Mùa Chay năm A.
Quyên tiền lần 2 cho Mục vụ Đông Âu, Da Đen và Bản Địa.
- Thứ Hai 2/3 trong Tuần I Mùa Chay.
- Thứ Ba 3/3. Lễ Thánh Katharine Drexel, Trinh nữ.
- Thứ Tư 4/3. Lễ Thánh Casimir.
- Thứ Năm 5/3 trong Tuần I Mùa Chay.
- Thứ Sáu 6/3 sau Thứ Tư Lễ Tro. Kiêng Thịt.
- Thứ Bảy 29/2 sau Thứ Tư Lễ Tro.
- Chúa nhật 1/3. Chúa nhật II Mùa Chay năm A.
Đổi giờ, vặn tới 1 tiếng đồng hồ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
THÁNG 3 - KÍNH THÁNH GIUSE
Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo dành riêng tháng Ba để tôn kính Thánh Cả Giuse, Phu quân
của Đức Trinh nữ Maria và Dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đặc biệt là những người cha nên phát triển lòng
sùng kính Đức Thánh Giuse, vì chính Đức Thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn để chăm sóc Chúa
Con. Các kinh nguyện nên kết hợp với lời cầu xin cùng Thánh Cả Giuse, đặc biệt trong tháng Ba này.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 3/2020
The Pope’s Prayer Intention for March 2020
* Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc: Xin cho Giáo hội tại Trung Quốc kiên trì trung
thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.
* Prayer for Catholics in China: That the Church in China may persevere in its faithfulness to the
Gospel and grow in unity.
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
Ông Giuse Đinh Trung Chính
17/04/1953 – 21/02/2020
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse về
Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.
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CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào
ngày thứ Bảy 22/02/2020 của đôi tân hôn:
Vincent Nguyễn & Nichole Nguyễn
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.
JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR (MARCH 01, 2020)
Các em lớp 7 (GL_7A, 7B, 7C, & 7J) và lớp 8 (GL_8A, GL_8B, GL_8C, & GL_8J) sẽ tham dự
Youth Seminar ngày 01 tháng 03 từ 9giờ sáng – 10giờ15 sáng với đề tài: “Life Issues / Những Vấn Nạn
của Thời Đại về Sự Sống”. Nếu các em học lớp Giáo lý buổi chiều, các em sẽ không có lớp giáo lý ngày
01 tháng 03 vì các em sẽ tham dự Youth Seminar này.
MÙA CHAY 2020: CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM DỰ TÒNG
Mùa Chay bắt đầu một thời kỳ quan trọng trong cuộc hành trình tìm gặp Chúa của anh chị em Dự
tòng. Với Nghi thức Tuyển chọn được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa vào thứ Bảy 29/2, anh chị em Dự
tòng chấm dứt thời kỳ Dự tòng (Period of Catechumenate) để trở thành người được tuyển chọn và bắt
đầu tiến vào Thời kỳ Thanh tẩy và Soi sáng (Period of Purification and Enlightenment) trước khi được
rửa tội vào Lễ Vọng Phục Sinh (11/4).
Xin mọi người trong Giáo xứ cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em Tuyển nhân trong Mùa
Chay Thánh 2020 này.
ÐỔI GIỜ MÙA XUÂN (08/03)
Daylight Saving Time (March 08)
Chúa nhật 08/03/2020 là ngày đổi giờ. Xin mọi người nhớ vặn tới 1 giờ trước khi đi ngủ vào tối thứ
Bảy 07/03/2020.
Before going to bed on Saturday night March 7, please remember to spring your clocks 1 hour
forward: Daylight Saving Time in the US officially begins at 2 a.m. Sunday March 8.
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG (4/3)
Hội Hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 4 tháng 3
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 (6/3)
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Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 6/3/2020 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.
QUI ĐỊNH VỀ ĂN CHAY & KIÊNG THỊT
Regulations on Abstinence from Meat & Fasting
(a) Việc kiêng thịt cho những người từ 14 tuổi trở lên vào thứ Tư Lễ Tro và các ngày thứ Sáu trong
Mùa Chay.
(b) Việc giữ Chay dành cho các tín hữu từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi vào thứ Tư
Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một bữa no và hai
bữa ăn nhẹ hơn để duy trì sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no;
ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không được phép ăn thêm ngoài
các bữa ăn đã được qui định.
* 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.
DO YOU WANT TO FAST THIS LENT?
Pope Francis’ Fasting Ideas
Fast from hurting words
Fast from sadness
Fast from anger
Fast from pessimism
Fast from worries
Fast from complaints
Fast from pressures
Fast from bitterness
Fast from selfishness
Fast from grudges
Fast from words

… and say kind words
… and be filled with gratitude
… and be filled with patience
… and be filled with hope
… and have trust in God
… and contemplate simplicity
… be prayerful
… and fill your hearts with joy
… and be compassionate to others
… and be reconciled
… and be silent so you can listen
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BẠN MUỐN GIỮ CHAY?
Cách Giữ Chay theo ĐTC Phanxicô
Giữ Chay khỏi những lời gây thương tổn… và nói những lời nói tử tế
Giữ Chay khỏi buồn phiền
… và hãy ngập tràn lòng tri ân
Giữ Chay khỏi sự giận dữ
… và hãy ngập tràn lòng kiên nhẫn
Giữ Chay khỏi sự bi quan
… và hãy đong đầy niềm hy vọng
Giữ Chay khỏi lắng lo
… và hãy tin tưởng vào Thiên Chúa
Giữ Chay khỏi lời phàn nàn
… và hãy suy tưởng về sự đơn sơ
Giữ Chay khỏi những áp lực
… và hãy có tinh thần cầu nguyện
Giữ Chay khỏi nỗi đắng cay
… và đổ đầy tâm hồn bằng niềm vui
Giữ Chay khỏi sự ích kỷ
… và hãy thương xót kẻ khác
Giữ Chay khỏi mối ác cảm
… và hãy hòa giải
Giữ Chay khỏi lời nói
… và hãy thinh lặng để biết lắng nghe
RỬA TỘI TRẺ EM
Infant Baptism
Nếu cha mẹ nào muốn con em được rửa tội, xin lưu ý là ngày rửa tội sắp đến là thứ Bảy ngày 14
tháng 3 vào lúc 4 giờ chiều tại Nhà thờ. Còn Lớp học về Rửa tội dành cho cha mẹ và người đỡ đầu sẽ
do Thầy Phó tế Vinhsơn Đàm Hữu Thư hướng dẫn tại Phòng 115 ở Trung Tâm Thánh An Phong vào
lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 7 tháng 3. Muốn ghi danh, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ
làm việc để điền đơn.
Do you want to get your child baptized? The next baptism date is Saturday March 14th at 4pm in the
Church and the baptism class for parents and godparents will be on Saturday March 7th at 7pm in Room
115 of St. Alphonsus Center. To register, please go to the Parish Office during business hours to fill out
the form.
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
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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
LÀM GÌ TRONG MÙA CHAY THÁNH 2020?
Mùa Chay gồm 40 ngày là mùa thống hối trong năm Phụng vụ của Hội thánh. Mùa Chay bắt đầu từ
Thứ Tư Lễ Tro (năm 2020 là ngày 26 tháng 2) và chấm dứt trước Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần
Thánh (năm 2020 là ngày 9 tháng 4). Mùa Chay có 6 Chúa nhật. Chúa nhật thứ 6 gọi là Chúa nhật Lễ
Lá hoặc Chúa nhật Thương Khó và khởi đầu Tuần Thánh.
Tam Nhật Vượt Qua (tức Tam Nhật Thánh hay Tam Nhật Phục Sinh) bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc
Ly vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó cũng như cái
chết của Chúa Giêsu trên thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh, và đạt cao điểm trong đêm Vọng Phục Sinh
rồi kết thúc với Kinh Chiều của Chúa nhật Phục Sinh.
Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, Mùa Chay là thời gian ăn năn tội. Vì thế, Mùa Chay là
thời gian gia tăng việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, thực thi
bác ái; đồng thời cũng phải tuân giữ giữ luật ăn chay và kiêng thịt.
Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ để thực hiện trong Mùa Chay này:
* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày
thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho
đến khi hết 59 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh.
* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày
Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là những người
nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho mục
đích này.
* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn
vũ và thế giới. Sẽ có cầu nguyện Taizé tưởng niệm về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào 6 giờ 30
chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 5/4.
* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi Đàng Thánh Giá trong Nhà thờ mỗi thứ Sáu
Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể
sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 5/4.
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* Trau Dồi Đời Sống Đạo & Giảm Bớt Việc Giải Trí: Bớt thời giờ giải trí, nhất là các thú vui giải
trí có hại như rượu chè, cờ bạc; đồng thời đẩy mạnh đời sống thiêng liêng qua việc đọc Kinh thánh, các
sách thiêng liêng và những tài liệu liên quan đến đời sống đạo. Có thể ghi danh vào website
FORMED.ORG với những phim hữu ích mà Giáo xứ đã trả tiền với access code là 4TT7C8.
* Tam Nhật Tĩnh Tâm: Thứ Hai (23/3), thứ Ba (24/3) và thứ Tư (25/3) từ 7pm đến 8:30pm.
* Xưng Tội: Thứ Năm (26/3) và thứ Hai (30/3) từ 7pm đến 8:30pm.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MÙA CHAY NHÓM BÁC ÁI
1. Ngày cắt tóc gây quỹ giúp người nghèo sẽ được tổ chức vào hai ngày tại Hội trường Giêrađô
do các thợ hớt tóc chuyên nghiệp trong Giáo xứ đảm nhiệm
- Thứ Bảy 14 tháng 3 từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối
- Chúa Nhật 15 tháng 3 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối
2. Ngày giúp khai thuế cá nhân (single form): hoàn toàn miễn phí vào ngày thứ Bảy 28 tháng 3
tại Hội trường Giêrađô từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
3. Chương trình tìm hiểu hậu sự sẽ được tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật 29 tháng 3 từ 1 giờ 30
đến 3 giờ 30 chiều tại Phòng 115 ở Trung Tâm Thánh An Phong (cạnh Văn phòng Giáo xứ).
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
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
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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.
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
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.
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MARIAN DINNER
The Office of Vocations is hosting a Marian Dinner on Monday, March 9, 2020 at the University of
Dallas. This evening is for women 18 years of age or older who are interested in learning about or
discerning their vocations. The evening will begin at 6:30 pm with Mass at the Church of the Incarnation
and then dinner will follow in room #122 of SB Hall with a short program, led by Fr. Edwin Leonard
and Religious/Consecrated Women throughout the Diocese of Dallas.
Register at www.dallasvocations.org/marian-dinner-info/
SACRAMENTAL MINISTRY: COACHING PARENTS TO PASS ON THEIR FAITH
The faith formation of every child is found in the faith of the parents. Join us as we welcome Paul
Canavese, Director of Growing Up Catholic, as he shares how to engage and coach parents through
sacramental catechesis.
At both Infant Baptism and Beyond workshops, Dr. Patty Hughes and Sylvia Garcia from the Office
of Worship will join Paul and preview the (NEW!) Order of Baptism for Children.
All leaders and volunteers of parishes involved in the sacramental catechesis of Infant Baptism, First
Eucharist, and Reconciliation are invited to attend. All sessions will be in English; however, at both
sessions at Nuestra Senora del Pilar, headsets will be provided for those who register for simultaneous
Spanish translation.
Sessions will be held at the following locations:
* Tuesday, March 3: Holy Trinity: 3826 Gilbert Avenue, Dallas, TX 752
* Wednesday, March 4: Nuestra Señora del Pilar: 4455 W Illinois Ave, Dallas, TX 75211
* Thursday, March 5: Mother of Perpetual Help: 2121 W. Apollo Road Garland, TX 75044
Register Today!
https://www.cathdal.org/CoachingParentstoPassonTheirFaith
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.
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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21ST ANNUAL LANDREGAN LECTURE: “AND YOU WELCOMED ME: A CATHOLIC
MEDIATION ON IMMIGRATION AND RACE FOR A CHANGING COMMUNITY”
(March 21, 2020 at 7 PM at the University of Dallas, TX)
Immigrants constitute one quarter of the U.S. Catholic population and millions of immigrants from
throughout the world are renewing and redefining the core of the American Catholic experience.
Hosffman Ospino, Professor of Theology and Religious Education at Boston College, will assess what
it means to be a U.S. Catholic today and call to action to confront dangerous biases that undermine our
shared existence as a church and society.
This free lecture is open to the wider Dallas community. All are welcome.
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