CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B – October 7, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 7/10 trong Tuần 27 Thường niên năm B. Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống.
Quyên tiền lần 2 giúp nạn nhân Bão Florence và các thiên tai trong năm 2018.
- Thứ Hai 8/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Ba 9/10. Lễ Thánh Điônixiô, Giám mục & Các Bạn Tử đạo; Thánh Gioan Lêônarđi, Linh
mục.
- Thứ Tư 10/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Năm 11/10. Lễ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.
- Thứ Sáu 12/10 trong Tuần 27 Thường niên.
- Thứ Bảy 13/10. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 14/10 trong Tuần 28 Thường niên năm B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
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 6/10/2018 của các đôi Tân hôn:
Tăng Tiến Hoàng & Nguyễn Thị Hồng Lan
và
Trần Quốc Đạt & Hồ Thị Như Quỳnh
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các Anh Chị sống trong yêu thương và hạnh phúc
suốt đời.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 4
Ngày 7/10 kính Đức Mẹ Mân Côi, Bổn mạng của Giáo khu 4. Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng các gia đình trong Giáo khu. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ
Mân Côi ban cho mỗi gia đình trong giáo khu được muôn ơn lành để góp phần xây dựng Giáo xứ ngày
một tốt đẹp hơn.
SINH HOẠT PHỤNG VỤ
THỨ SÁU 12/10 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)
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
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LẦN CHUỖI MÂN CÔI THÁNG 10
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm gồm những lời yêu thương, chân thành và
đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình,
trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì
được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Thủ
bản Ân xá, ấn bản 1999, concessio 17).
Cách riêng, theo yêu cầu của Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas, các giáo xứ sẽ
lần Chuỗi Mân Côi trước mỗi Thánh lễ trong suốt tháng 10 này, và bất cứ khi nào có thể được, để
cầu nguyện cho sự hòa giải và canh tân của Hội thánh.
THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
RESPECT LIFE MONTH
Vào tháng 10 hằng năm, Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ cử hành Tháng Tôn Trọng Sự Sống để nêu
lên giá trị vô song của mỗi con người từ lúc tượng thai cho đến khi chết tự nhiên. Năm nay, Tháng này
bắt đầu với Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống vào ngày 7/10. Chủ đề cho Tháng Tôn Trọng Sự Sống năm
nay là: “Mỗi Sự Sống: Được Ấp Ủ, Được Tuyển Chọn, Được Sai Đi” làm nổi bật lời mời gọi để xây
dựng một nền văn hóa sự sống.
Each October, the Catholic Church in the United States celebrates Respect Life Month to
proclaim the immeasurable value of every person from conception to natural death. It kicks off
on Respect Life Sunday, which this year is Oct. 7. The theme for the Respect Life Month this year is
"Every Life: Cherished, Chosen, Sent" which highlights the call to build a culture of life.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP DỰ BỊ THÊM SỨC (7/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Dự bị Thêm sức 2018 đến họp Chúa Nhật, ngày 07 tháng 10, từ 1
giờ 45 đến 3giờ chiều ở Hội trường Trung Tâm An Phong. Lớp Dự bị Thêm sức là Lớp GL_9A,
GL_9B, GL_9C, và GL_9J.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (14/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu 2019 đến họp Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10,
1giờ45 – 3giờ, ở Hội trường Trung Tâm An Phong. Lớp Rước Lễ Lần Đầu là Lớp GL_3A, GL_3B,
GL_3C, GL_3J, và GL_3K.
COMMUNITY YARD SALE GIÚP NGƯỜI NGHÈO (18-21/10)
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức Community Yard Sale để giúp người nghèo vào các
ngày Thứ Năm, Thứ Sáu,Thứ Bảy và Chủ nhật (18,19, 20 & 21/10/2018) từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Ban Tổ chức xin đón nhận tất cả những quà biếu vật dụng, máy móc, quần áo còn trong tình trạng
70% mới, sạch sẽ và còn xử dụng được.
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Thời gian nhận quà từ ngày 06 đến ngày 16/10 tại Nhà Giêrađô từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều - 5
giờ chiều đến 9 giờ tối (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (thứ Bảy & Chúa
nhật).
Ban Tổ chức cần nhiều thiện nguyện viên giúp đỡ trong những ngày này. Xin liên lạc (972) 4891171.
* Lưu ý: Rút kinh nghiệm từ những năm qua, nếu ai muốn cho người nghèo, xin đưa những quà
còn sử dụng được và chỉ trong thời gian nhận quà có các thiện nguyện viên làm việc mà thôi. Tuyệt đối
không được tự động bỏ các món đồ, nhất là đồ phế thải, trước cửa Nhà Giêrađô.
5K RUN/WALK FOR THE POOR
* What: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports will follow after Lunch)
* When: Saturday, October 20, 2018 @ 9AM
* Where: Breckenridge Park (Richardson, TX)
* Who: Everyone of all ages!
* Why: To help make a difference for those living in poverty. Proceeds go to the poor in
Vietnam.
Includes: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch
*** Ghi Danh Online: Youth: https://goo.gl/tyvV76; Adult: https://goo.gl/KsmLTk;
Family: https://goo.gl/v4hQcp
*** For more information: Contact Vinh Nguyen (469) 733-9297, Vinh75081@yahoo.com
5K CHẠY/ĐI BỘ VÌ NGƯỜI NGHÈO
* 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 20 Tháng 10, 2018 từ 9am tới 12pm
* Địa Điểm: Breckenridge Park (Sẽ có xe đưa đón những người lớn tuổi)
* Người Tham Dự: Dành 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.
*** Quà Tặng: Áo T-shirt + Huy Chương + Giải Thưởng + Bữa ăn trưa
*** Ghi Danh Online: Youth: https://goo.gl/tyvV76; Adult: https://goo.gl/KsmLTk;
Family: https://goo.gl/v4hQcp
Mọi chi tiết xin liên lạc: Vinh Nguyen (469) 733-9297, Vinh75081@yahoo.com
40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG
40 Days for Life
Để hưởng ứng chương trình 40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG của Giáo phận Dallas bắt
đầu từ ngày 26/9 đến ngày 4/11, Giáo Xứ ̣Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tham dự buổi Cầu Nguyện cho Sự
Sống cuả Thai Nhi tại :
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* Địa điểm: PLANNED PARENTHOOD ABORTION CENTER (7989 West Virginia Dr., Dallas,
TX 75237)
* Thời gian: Thứ Ba 23/10/2018, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều
Kính mời Quý Ông bà và Anh chị em đến vào bất cứ lúc nào trong những giờ trên, để cùng giáo xứ
chung lòng cầu nguyện cho các thai nhi thôi bị tàn sát thật dã man qua hành động phá thai vô nhân đạo
khắp nơi trên thế giới.
Xin Quý vị giúp phổ biến thông báo này đến các hội viên trong đoàn thể, gia đình và bạn hữu để có
nhiều người đến tham dự. Khi đến đó, xin đừng đậu xe trong parking lot của Planned Parenthood. Chỉ
đầu dọc hai bên đường thôi.
Xin click vào link dưới đây để coi bản đồ đến Planned Parenthood Abortion Center.
https://www.prolifedallas.org/40DFL-Dallas_Map_Directions_2018.pdf
40 Days for Life Dallas from September 26 through November 4 is a focused pro-life effort that
consists of 40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, and community outreach. The prayer vigil will
be 7 days a week, 6:00 a.m. – 6:00 p.m., outside the multi-million dollar Planned Parenthood abortion
facility at 7989 West Virginia Dr, Dallas 75237. We are praying that, with God’s help, this effort will
help bring an end to abortion not only in our city but also throughout America!
Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will have a prayer vigil at this abortion center on
Tuesday, October 23 from 12 pm – 6 pm. For more information, please visit prolifedallas.org/40days.
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.
RAO HÔN PHỐI
Lần 2:
* Anh Nguyễn Thanh Trí, con bà Nguyễn Thị Lê, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Stephanie, con ông

Nguyễn Văn Châu và bà Phạm Xuân Hương vào thứ Bảy17/12/2018.
* Anh Adrian Paul Candelaria, con ông Eduardo Candelaria và bà Maria Luz Socorro Arrogante,
sẽ kết hôn với chị Nguyễn Hồng Tiên, con ông Nguyễn Thanh Hà và bà Bùi Thị Huyền vào thứ Bảy
ngày 5/1/2019.
* Anh Phạm Phụng Tim, con ông Phạm Hồng Thái và bà Phan Thị Ninh, sẽ kết hôn với chị Đinh

Nikki, con ông Đinh Văn Hổ và bà Bùi thị Hồng vào thứ Bảy ngày 2/3/2019.
Ai biết những đôi này có ngăn trở xin vui lòng thông báo cho cha chánh xứ.
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MASS FOR NEWLYWEDS 2018
The Diocese of Dallas has established a wonderful tradition of honoring couples who have been
married twenty-five and fifty years with the celebration of the Silver and Gold Masses. These longlasting unions are a living witness to the commitment of Christian marriage and life.
The Diocese of Dallas will now add to the tradition with a Mass honoring couples who are newly
married (those who have been married since November 1, 2017). Bishop Burns will celebrate a Mass
for Newlyweds on Saturday, November 3, 2018 at 5:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of
Guadalupe. A reception will immediately follow the Mass in the Grand Salon. Along with fellowship,
the diocesan ministry offices will provide resources to help these couples support their vocation and
keep their love rooted in faith.
For an adequate plan, please RSVP at www.cathdal.org/newlyweds by October 26. If you have
any questions, please contact Erika Martinez in the Office of Family at emartinez@cathdal.org or 214379-2878.
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TIN TỨC
NGÀY ƠN GỌI TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Trước thềm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được diễn ra tại Vatican từ ngày 3 đến ngày
28 tháng 10 để bàn về đề tài “Giới Trẻ, Đức Tin, và Phân định Ơn Gọi”, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp tại thành phố Garland thuộc Giáo phận Dallas đã tổ chức “Ngày Ơn Gọi” dành cho khoảng 450
em học sinh trong Giáo xứ tuổi từ 12 đến 17 (tức từ các lớp 6 cho đến các lớp 11) vào sáng Chúa nhật
ngày 30 tháng 9 vừa qua.
Đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức một “Ngày Ơn Gọi” với qui mô lớn như vậy. Những năm
trước đây, Giáo xứ cũng mời 1 linh mục hoặc 1 nữ tu đến trình bày về ơn gọi tận hiến với số học sinh
giới hạn chỉ khoảng 100 em trở lại. Nhưng năm nay, dưới sự phối hợp của Sơ Janine Trần Vân thuộc
Dòng Trinh Vương, là người phụ trách Giáo lý cho các học sinh, có nhiều đại diện các dòng tu đến
tham dự; ngoài ra, chương trình có nhiều thời gian hơn và nội dung cũng phong phú hơn. Ngoài một
đại chủng sinh Việt Nam tu học cho Giáo phận Dallas và hiện đang thực tập mục vụ tại một Giáo xứ
Mỹ, còn có sự hiện diện của các linh mục thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Dòng
Xitô Hoa Kỳ, cùng các nữ tu đang phục vụ trong Giáo phận Dallas là Dòng Trinh Vương, Dòng Thánh
Gia Nazarét của Mỹ và Dòng Đaminh Tam Hiệp.
Sau bài nói chuyện của Cha Stephen Gregg của Dòng Xitô về ơn gọi tu trì và cách phân định ơn
gọi, các đại diện lên trình bày ngắn gọn về đặc sủng của mỗi đơn vị. Tiếp theo, theo thời gian ấn định,
các em học sinh được đưa luân phiên đến các phòng họp khác nhau để được giải thích rõ ràng hơn về
đời sống của mỗi dòng tu (nam sinh theo dòng nam, nữ sinh theo dòng nữ) và các em cũng có cơ hội
để tìm hiểu thêm về những gì các em muốn biết.
“Ngày Ơn Gọi” kết thúc với Thánh lễ 12 giờ trưa tại Nhà thờ dành cho các em Thiếu nhi do Cha
Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R., chủ tế. Trong phần Dâng Của Lễ, 8 em xúng xính trong các
bộ tu phục khác nhau tiến lên dâng của lễ.
Trong tình hiệp thông với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp diễn ra, “Ngày Ơn Gọi” của
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một nỗ lực nhỏ bé trong việc giúp các em khám phá tình yêu
Thiên Chúa trong cuộc đời mình để rồi các em có thể sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài bằng đời
sống phục vụ tha nhân trong đời sống tu trì. Không biết chắc có ai trong số các em tham dự “Ngày Ơn
Gọi” sẽ chọn con đường tận hiến sau này, nhưng ít ra với ngày này, các em và cả các phụ huynh có
một cơ hội để ý thức hơn về đời sống thánh hiến mà Thiên Chúa và Giáo hội đang tha thiết mời gọi để
đem lại hạnh phúc cho tha nhân và cho chính mình.
Lưu ý: Muốn xem những hình ảnh của “Ngày Ơn Gọi”, xin vui lòng lên website của Giáo xứ
www.dmhcg.org.
ĐTC PHANXICÔ CỬ HÀNH THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ GIỚI
TRẺ
Lúc 10 giờ sáng thứ tư mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ khai mạc
Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ tại quảng trường thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 30
ngàn tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri – Tổng Thư ký Thượng
Hội Đồng Giám Mục, Đức Hồng Y Sérgio da Rocha – Tổng tường trình viên Thượng Hội Đồng Giám
Mục, Đức cha Fabio Fabene – Phó Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, hai vị Tổng thư ký của
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 15 là cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng
Don Bosco, và khoảng 50 Hồng Y, một số Thượng phụ, gần 200 Giám mục và khoảng 100 Linh mục.
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Mở đầu bài giảng, trước hết Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần, để vào lúc khởi đầu của
thời điểm ân sủng đối với toàn thể Giáo hội, là Thượng Hội Đồng Giám Mục, Người “trợ giúp chúng
ta gìn giữ ký ức về Chúa Giêsu và thắp sáng trong chúng ta Lời của Chúa”, và có thể khơi dậy lòng
nhiệt thành và đam mê đối với Chúa.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần để các nghị phụ có khả năng phân định các
con đường của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói: “Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng
ta ân sủng để trở thành những nghị phụ được xức dầu với ơn mơ ước và hy vọng, để chúng ta, đến lượt
mình, có thể xức dầu cho những người trẻ của chúng ta với ơn tiên tri và có cái nhìn xa rộng; xin
Người ban cho chúng ta ơn trở thành ký ức siêng năng, sống động, hiệu quả, từ thế hệ này sang thế hệ
khác, không để mình bị dập tắt và nghiền nát bởi các lời tiên tri về tai họa và bất hạnh, bởi giới hạn, lỗi
lầm và tội lỗi của chính chúng ta, nhưng có thể tìm thấy không gian để thắp sáng con tim và phân định
các con đường của Chúa Thánh Linh. Chính với thái độ ngoan ngoãn lắng nghe tiếng nói của Chúa
Thánh Linh mà chúng ta đã tụ họp lại, từ khắp nơi trên thế giới.”
ĐTC cũng chào đón hai Giám mục Trung quốc lần đầu tiên tham dự Thượng HĐGM, và ngài vui
mừng vì “sự hiệp thông của toàn thể hàng Giám mục với người kế vị thánh Phêrô thậm chí còn rõ ràng
hơn nhờ sự hiện diện của họ.”
Đức Thánh Cha xin các nghị phụ hãy lắng nghe nhau để cùng phân định điều Chúa đang muốn nơi
Giáo hội của Người. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nghị phụ và toàn thể tín hữu đặt Thượng Hội
Đồng Giám Mục dưới sự che chở hiền mẫu của Mẹ Maria.
NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM VÀ LÀ DỰ THÍNH VIÊN TRẺ NHẤT CỦA THƯỢNG HỘI
ĐỒNG: ĐAM MÊ CÓ Ý NGHĨA NHẤT LÀ ĐAM MÊ TRONG CHÚA KITÔ
Theo Hãng tin Công giáo Zenit ngày 4 tháng Mười, nhiều người trẻ cảm thấy bít lối rước câu hỏi
“đâu là đam mê của bạn?”, nhưng thành viên trẻ nhất của Thượng Hội Đồng đã có câu trả lời rõ ràng
và hết sức “đam mê”.
Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, một dự thính viên trẻ người Việt Nam, 21 tuổi, đã phát biểu câu trả
lời ấy trong một cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, nơi Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Của
Tòa Thánh, Ông Paolo Ruffini, họp báo lúc 1 giờ 30 trưa ngày 14 tháng Mười để tường trình với các
nhà báo về các đề tài của buổi họp sáng nay tại Thượng Hội Đồng về Người Trẻ, Đức Tin và Biện
Phân Ơn Gọi.
Cùng có mặt với Bộ Trưởng và thành viên trẻ tuổi nhất của Thượng Hội Đồng còn có Giám Đốc
Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, Greg Burke; Giáo Sư Chiara Giaccardi, cộng tác viên của thư ký đặc
biệt, và là giảng sư xã hội học, văn hóa và truyền thông tại Đại Học Milan, Ý; và nghị phụ Thượng Hội
Đồng Carlos José Tissera, Giám Mục Quilmes, Argentina.
Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí bày tỏ niềm vui được có mặt ở Rôma, cảm thấy vinh dự được tham
dự, và "cảm tạ Thiên Chúa" đã được can dự.
Anh thảo luận ý nghĩa của đam mê và người trẻ khắp nơi tìm tòi trên liên mạng, YouTube, tạp chí,
và v.v… để biết "phải làm sao tìm được đam mê của bạn". Anh cho biết "Đó là một xu hướng nóng
bỏng, đặc biệt ở Việt Nam". Ấy thế nhưng, theo anh, nhiều người vẫn lao đao chưa tìm thấy đam mê
và một cuộc sống hạnh phúc; người ta thường lao đao giữa hai thái cực: không tìm được đam mê và
tìm được đam mê giả tạo.
Thừa nhận việc các vị giám mục đôi khi khó hiểu được người trẻ, anh vẫn đánh giá cao các cố
gắng được các vị đưa ra trong việc lắng nghe và đồng hành với người trẻ. Anh Giuse thừa nhận rằng
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Giáo Hội có thể mềm dẻo, dễ thích ứng và cố gắng đưa ra các giải pháp, nhưng trọng tâm của mọi
chuyện là "Chúa Thánh Thần và đức tin". Anh bảo: "Chính đam mê đối với Chúa" mới làm mọi người
thỏa mãn.
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