CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B – October 21, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 21/10 trong Tuần 29 Thường niên năm B. Chúa Nhật Truyền Giáo.
Quyên tiền lần 2 cho việc Truyền giáo của Hội thánh.
- Thứ Hai 22/10. Lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
- Thứ Ba 23/10. Lễ Thánh Gioan Capistranô, Linh mục.
- Thứ Tư 24/10. Lễ Thánh Antôn Maria Clarét, Giám mục.
- Thứ Năm 25/10 trong Tuần 29 Thường niên.
- Thứ Sáu 26/10 trong Tuần 29 Thường niên.
- Thứ Bảy 27/10. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 28/10 trong Tuần 30 Thường niên năm B. Chúa Nhật Thánh Chức Linh Mục
(Priesthood Sunday).
Quyên tiền lần 2 cho Quỹ Hưu Trí của các Linh mục Giáo phận Dallas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (21/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2019 đến họp Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10, 1giờ45 –
3giờ, ở Hội trường Trung Tâm An Phong. Lớp Rước Lễ Lần Đầu là Lớp GL_10A, GL_10B, GL_10C,
và GL_10J.
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.
CHƯƠNG TRÌNH 5-K RUN HOÃN LẠI NĂM SAU
Vì số người ghi danh tham dự quá ít và thời tiết không thuận lợi nên Chương trình 5-K Run vào
ngày thứ Bảy 20/10 tới đây được hoãn lại đến Mùa Xuân năm sau. Giáo xứ xin cáo lỗi với những
người đã ghi danh. Những ai đã ghi danh và đóng lệ phí, cũng như những mạnh thường quân bảo trợ
đã đóng tiền, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ để nhận lại số tiền.
GIÁO PHẬN LẦN CHUỖI MÂN CÔI THÁNG 10
Theo yêu cầu của Đức Cha Edward Burns, 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. Vì thế, xin mọi người cố gắng đến tham dự Thánh lễ sớm hơn 15-20 phút để có thời gian
lần chuỗi chung.
Bishop Edward Burns has asked that all parishes make the effort to pray the rosary before all
Masses for the intention of reconciliation and renewal of the Church during the month of October,
which is the month of the Holy Rosary
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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 của thai nhi tại :
* 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.
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. 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 kiến tạo 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. 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.
CHÚA NHẬT THÁNH CHỨC LINH MỤC (28/10)
PRIESTHOOD SUNDAY (Oct 28)
Chúa nhật cuối cùng của Tháng 10 được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ dành riêng để trân trọng
thánh chức linh mục gọi là Chúa Nhật Thiên Chức Linh Mục. Năm nay Ngày Thánh Chức Linh Mục
rơi vào Chúa nhật 28/10 và là ngày để suy tư cũng như khẳng định vai trò của linh mục trong đời sống
của Hội Thánh cũng như vinh danh các linh mục phục vụ trong giáo xứ. Hôm nay sẽ có thu tiền lần thứ
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hai để góp vào Quỹ Linh Mục Hồi Hưu của Giáo phận Dallas. Tất cả số tiền thu được sẽ được dùng để
giúp cho các linh mục của giáo phận đang nghỉ hưu hoặc sẽ nghỉ hưu. Chân thành cảm ơn về sự rộng
lượng của mọi người trong công việc này.
The last Sunday of October, we celebrate Priesthood Sunday, a day set aside to honor the
priesthood in the United States. This year, the Priesthood Sunday falls on October 28 and is a day to
reflect upon as well as to affirm the role of the priesthood in the life of the Church and to honor the
priests who serve at our parish. There will be a second collection today to support the Annual
Diocesan Priests Retirement Plan. All the proceeds from the collection will go to support the
retirement plan and provide needed support for our retired diocesan priests and those who will be
retiring in the future. Thank you for your generous response to this collection.
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ CÁC THÁNH (1/11) & LỄ CÁC LINH HỒN (2/11)
* Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11): Lễ Buộc
- Thứ Tư 31/10: Lễ Vọng lúc 7pm
- Thứ Năm 1/11: Có 4 Thánh lễ lúc 6:45am, 9:00am, 7:00pm & 9:00pm
* Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời (2/11):
- Thứ Sáu 2/11: Tại Nhà thờ lúc 7 am & 7 pm; tại Nhà Bình an (Columbarium) lúc 12 giờ trưa.
Trọn tháng 11 được Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn những người quá cố, linh
hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các chiến sĩ vị quốc vong thân, các ân nhân, các
linh hồn mồ côi.
ĐỔI GIỜ MÙA ĐÔNG
Daylight Savings Time Ends
Chúa nhật ngày 4 tháng 11, 2018 lúc 2 giờ sáng là ngày đổi giờ, vì thế trước khi đi ngủ tối thứ
Bảy ngày 3/11/2018, xin nhớ vặn đồng hồ lui lại 1 tiếng để đi lễ Chúa nhật đúng giờ.
Daylight Savings Time (DST) ends on November 4, 2018 at 2:00 am. Turn clocks back by one
hour.
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.
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THÁNH LỄ CHO NHỮNG CẶP MỚI KẾT HÔN TRONG VÒNG 1 NĂM
MASS FOR NEWLYWEDS 2018
Giáo phận Dallas sẽ tổ chức một Thánh lễ chúc mừng cho những đôi hôn phối mới kết hôn trong
vòng 1 năm (những ai kết hôn kể từ ngày 1/11/2017). Thánh lễ này sẽ do Đức Cha Edward Burns cử
hành vào thứ Bảy ngày 3/11/2018 lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Guadalupe. Sau đó
có tiếp tân. Ngoài ra, các văn phòng mục vụ của Giáo phận cũng có những tài liệu để giúp các đôi hôn
phối này sống ơn gọi hôn nhân và giữ vững tình yêu được bắt rễ trong đức tin.
Muốn tham dự, xin vào website www.cathdal.org/newlyweds. Hạn chót ghi danh là thứ Sáu ngày
26/10.
The Diocese of Dallas will have a special 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.
NATIONAL VOCATIONS AWARENESS WEEK (Nov 4-10)
National Vocations Awareness Week is November 4-10, 2018. We are excited about our
upcoming Vocations Events; we encourage you to help by promoting these events with the youth in
your parish.
This year, National Vocation Awareness Week (NVAW) will be celebrated from November 4-10.
It is an annual week-long celebration of the Catholic Church in the United States dedicated to promote
vocations to the priesthood, diaconate and consecrated life through prayer and education, and to renew
our prayers and support for those who are considering one of these particular vocations. NVAW began
in 1976 when the U. S. bishops designated the 28th Sunday of the year for NVAW. In 1997, this
celebration was moved to coincide with the Feast of the Baptism of the Lord, which falls on January
13 in 2013. Beginning in 2014, NVAW was moved to the first full week of November.
ST. ANDREW DINNER AT HOLY TRINITY SEMINARY (Nov 5)
Monday Evening of November 5 is for young men between the grades 9th - 12th who would like
to explore more about the priesthood. The evening will begin at 6:00 p.m. with Mass followed by a
short program, dinner and a tour of the seminary. If any young man that is interested in more
information please contact the Office of Vocations at 214-379-2860 or register at
www.dallasvocations.org.
MARIAN DINNER FOR HIGH SCHOOL WOMEN (Nov 7)
This evening is for young women between the grades of 9th-12th who are interested in learning
more about the religious and consecrated life. The evening will begin with Mass at 6:30 p.m. followed
by a dinner and short program. If any young woman that may be interested in more information please
contact the Office of Vocations at 214-379-2860 or register at www.dallasvocations.org.
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FAITHFUL CITIZENSHIP: 2018 ELECTION & YOUR VOTE MATTER
On Tuesday, November 6, citizens who are registered to vote in the U.S.
will participate in the Election.
Every Catholic is called to engage in the political process, guided by a
well-formed conscience. As Catholics, we are members of a community of
faith with a long tradition of teaching and action on human life and dignity,
marriage and family, justice and peace, care for creation, and the common
good. We're encouraged to examine the pertinent issues, and make choices that
are most in line with this tradition of teaching and action. As Americans, we
are also blessed with religious liberty which safeguards our right to bring our
principles and moral convictions into the public arena. These Constitutional freedoms need to be both
exercised and protected.
Forming Consciences for Faithful Citizenship is the document issued by the U.S. Bishops that
calls Catholics take up political responsibility in the United States. It was approved by the U.S. bishops
in 2007, reissued in 2011 and updated again in 2015. Forming Consciences for Faithful
Citizenship does not endorse specific candidates or issues, but instead is intended as a teaching guide
for Catholics to reference before heading to the polls. In addition to forming our consciences, we must
fast and pray, asking our loving and gracious God to give us the ability to effectively proclaim the
Gospel of Jesus Christ through our daily witness to our faith and its teachings.
To read helpful excerpts from Forming Consciences for Faithful Citizenship, or the document in
its entirety, please go to http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
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TIN TỨC
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM “MẸ NẤM” ĐẶT CHÂN ĐẾN HOA KỲ
Tù nhân lương tâm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng hai con và thân mẫu đã đến Hoa Kỳ
nửa đêm ngày 17 tháng 10 sau khi phía Việt Nam đưa cô từ trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa thẳng
đến Sân bay Nội Bài để trục xuất, sau hơn hai năm bị cầm tù.
Các hãng tin AP, AFP loan tin vào ngày 18 tháng 10 dẫn phát biểu của Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh với đám đông đón cô cùng gia đình tại Phi Trường Houston rằng cô sẽ không bao giờ im
lặng trong cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
AFP dẫn tiếp lời Blogger Mẹ Nấm rằng cô sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi có nhân quyền thực sự
tại Việt Nam.
Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger Công giáo nổi tiếng ở Việt Nam, là
người tích cực tham gia các hoạt động đòi bảo vệ môi trường và nhân quyền tại Việt Nam. Cô bị bắt
vào tháng 10 năm 2016 và bị kết án tù 10 năm vào tháng 6 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống
nhà nước. Bản án này của chính quyền Việt Nam đã nhận phải nhiều sự chỉ trích của quốc tế.
Trước khi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, blogger Mẹ Nấm đã từng phải tuyệt thực trong trại giam
hơn 2 tuần để phản đối tình trạng ngược đãi của trại giam đối với cô. Cuộc tuyệt thực chỉ kết thúc sau
khi cô có cuộc gặp với đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại trại giam.
Việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger Mẹ Nấm diễn ra vào đúng lúc có chuyến thăm
của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Việt Nam.
Tại sân bay ở Houston, Texas, khi được hỏi về cảm giác của bản thân thế nào khi gặp lại hai con
trên máy bay đi Mỹ, Blogger Mẹ Nấm nói rằng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô vẫn thấy
bất ngờ vì cảm giác vỡ òa sau 2 năm được ôm 2 đứa con của mình. Blogger Mẹ Nấm nói rằng dù bị
ngăn cản không được gặp con sớm nhưng những gì diễn ra khi cô gặp lại con và gia đình đã chứng
minh những ngăn cản của chính quyền không thể cản trở nổi cô. "Tôi không cô đơn và những tiếng nói
yêu tự do không bao giờ lạc lõng", blogger Mẹ Nấm nói.
Trợ lý Tùy viên văn hóa sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bà Karen Tang, trong thông cáo ngày
18/10/2018 cho biết Hoa Kỳ "sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô
điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các công dân Việt Nam được bày tỏ
chính kiến.”
Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International, hiện có hơn 100 tù nhân lương tâm đang
bị giam giữ tại Việt Nam.
TỪ VẬN ĐỘNG VIÊN TRƯỢT BĂNG TRỞ THÀNH NỮ TU DÒNG PHAN SINH
Một ngày đầu năm nay (2018), tại một sân trượt băng cộng đồng ở thành phố Bradfort miền bắc
nước Anh, những người bảo vệ sân băng hơi bị bối rối khi thấy một người, trước đó đã trách các thiếu
niên vì trượt băng quá nhanh và có thể gây nguy hiểm cho các du khách khác, nhưng bây giờ lại là
người trượt rất nhanh xung quanh sân băng và người đó lại mặc y phục của một nữ tu. Cuối cùng thì
người này cũng bị các bảo vệ yêu cầu dừng lại. Người này không phàn nàn chút nào nhưng chỉ nói:
“Ngay cả sau bằng ấy năm, tôi vẫn thích trượt thật nhanh.” Người đó chính là Kirstin Holum, cựu vận
động viên trượt băng tốc độ người Mỹ và hiện nay là sơ Catarina, dòng thánh Phanxicô canh tân, đang
sống và cầu nguyện trong tu viện thánh Clara ở thành phố Leeds nước Anh.
Từ các kỷ lục đến nhà nguyện
6

Kristin nhận được niềm tin từ người mẹ của mình, cũng là một vận động viên trượt băng và huấn
luyện viên trượt băng. Khi Kristin được 16 tuổi, mẹ của cô đã cho cô đi hành hương Fatima cùng với
một người chị họ. Và Fatima đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kristin. Cô vẫn tham gia các cuộc thi
nhưng với cái nhìn tập trung vào “Vua các vua”.
Trong Thế vận hội mùa đông năm 1998 tại Nagano, Nhật bản, môn trượt băng tốc độ đường dài
của Mỹ hân hoan với sự xuất hiện của ngôi sao tiềm năng, Kirstin Holum. Ở tuổi 17, Kristin đã thể
hiện sức mạnh vượt trội trong các môn thi 3.000 và 5.000 mét, là các môn thường dành cho những
người biểu diễn lớn tuổi hơn, những người đã trưởng thành hoàn toàn. Tại Thế vận hội này, Kirstin đã
lập kỷ lục thế giới mới trong cuộc đua trượt băng tốc độ 5.000 mét dành cho nữ giới. Vào thời điểm
đó, cô mới 17 tuổi, và một tương lai thể thao tuyệt vời đang chờ cô ở phía trước. Trong sự nghiệp ngắn
ngủi của mình, cô đã lập được tám kỷ lục trong các cuộc thi trượt băng tốc độ tại Mỹ và sáu kỷ lục thế
giới dành cho người trẻ. Nhưng Thiên Chúa lại có chương trình mà con người không thể hiểu thấu
được.
Sau kỳ Thế vấn hội tại Nagano, Kristin theo học trường nghệ thuật nhưng rồi sau đó cô theo đuổi
con đường đức tin và từ đó đã dành cả đời mình cho nó. Kirstin đã khiến người quen biết cô cũng như
người chỉ biết tên tuổi cô phải ngạc nhiên. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Kristin đã quyết
định "treo giày” và trở thành một thỉnh sinh trong dòng các nữ tu Phan sinh canh tân ở Bronx, New
York, và khấn dòng với tên dòng là Catarina.
Sáu năm sau, sơ Catarina là một trong nhóm sáu nữ tu Phan sinh được gửi đến Anh với sứ vụ
thành lập một tu viện mới theo lời mời của Đức cha giáo phận Leeds. Thay vì tập luyện bốn giờ một
ngày, giờ đây sơ cũng dành bằng đó thời gian, nếu không nhiều hơn, để cầu nguyện. Sơ Catarina
không hối tiếc khi từ bỏ môn thể thao trượt băng tốc độ để dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Quá khứ là một hồng ân
Ban đầu sơ Catarina ít nói về đời sống vận động viên trượt băng trước đây của mình và nhiều nữ
tu cùng dòng không biết sơ đã tham dự thế vận hội Olympic. Nhưng khi một bài báo viết về sơ được
đăng, câu chuyện của sơ được lan truyền trong cộng đồng Công giáo và sơ nhận được các lời mời nói
chuyện, trong đó có buổi nói chuyện trước 10 ngàn cử toạ trong một đại hội tôn giáo ở Luân đôn. Sơ
đã chia sẻ với báo USA Today: “Những gì đã xảy ra đặc biệt trong 8 năm nay là cơ hội để nhìn lại thật
nhiều điều đẹp đẽ về trượt băng và Olympics… Tôi không có một câu chuyện vào nhà dòng bình
thường như các chị em khác. Có cơ hội nhìn lại quá khứ và tạ ơn và chia sẻ với những người tôi có liên
lạc thật là một phúc lành.”
Sơ cũng chia sẻ rằng những bài học về trượt băng giúp đỡ cho sơ trong đời sống tu trì. Sơ nói:
“Cuộc đời nữ tu là cuộc sống kỷ luật và khó khăn và những thời gian dài và những điều không chờ đợi
đang xảy đến. Tôi có thể thấy rằng việc huấn luyện thi đấu ở Olympics đã giúp tôi tập trung nhiều
trong đời sống tu trì.
Một cảm xúc lớn hơn
Cô gái Kirstin Holum và sơ Catarina tuy là cùng một người, nhưng lại không có những cách giải
trí giống nhau. Sơ Catarina đã chọn sống đời sống cầu nguyện với những tiện nghi đơn giản, không
hiện đại như cô gái Kristin đã từng sống. Lựa chọn trở thành nữ tu của Kristin là một lựa chọn vừa
"triệt để" vừa có vẻ "ngược lại với văn hóa" nếu nhìn dưới chiều kích thực tế là cuộc sống của các tu sĩ
trong đan viện không có kết nối Internet hoặc tivi.
Sơ Catarina đã chọn con đường khác và tìm kiếm điều đối với sơ đáng giá hơn nhiều. Sơ nói:
"Cảm xúc thi đua tranh tài và thực hiện tốt cuộc thi, với nỗ lực hết mình của cá nhân, là một niềm vui
lớn. Nhưng nó luôn là một niềm vui thoáng qua ... Tôi nghĩ rằng về cơ bản, mọi người muốn trở nên vĩ
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đại và làm điều gì đó tuyệt vời. Chỉ khi nào bạn thực có mối liên hệ với kế hoạch của Thiên Chúa dành
cho bạn, bạn mới tìm được sự bình an để làm điều tốt nhất, bất kể nó là gì.”
Hồng Thủy (Vaticannews)
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