CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA NĂM B – November 25, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 25/11. Lễ Chúa Kitô Vua.
- Thứ Hai 26/11 trong Tuần 34 Thường niên.
- Thứ Ba 27/11 trong Tuần 34 Thường niên.
- Thứ Tư 28/11 trong Tuần 34 Thường niên.
- Thứ Năm 29/11 trong Tuần 34 Thường niên.
- Thứ Sáu 30/11. Lễ Thánh Anrê Tông đồ. Lễ Kính.
- Thứ Bảy Đầu Tháng 1/12. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 2/12. Chúa nhật I Mùa Vọng năm C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 24/11/2018 của đôi tân hôn:
Lê Công Danh & Trần Thị Én Nhạn
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.
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 Micae Nguyễn Thạch Bửu
Sinh ngày 17/1/1951
Tạ thế ngày 15/11/2018
&
Cô Maria Nguyễn Christina
Sinh ngày 20/11/1993
Tạ thế ngày 16/11/2018
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh
hồn Micae và Maria về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
NHỚ ĐẾN CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
REMEMBRANCE OF THE SOULS IN PURGATORY
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* Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 210 và 211 nói: (1) Luyện ngục là tình trạng
của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được bảo đảm ơn cứu độ vĩnh cửu,
họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng; (2) Nhờ sự “các thánh thông
công” các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, bằng cách
dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ, và tất cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để
cầu cho họ.
* Compendium of the Catechism of the Catholic Church states: “Purgatory is the state of those
who die in God’s friendship, assured of their eternal salvation, but who still have need of purification
to enter into the happiness of heaven. Because of the communion of saints, the faithful who are still
pilgrims on earth are able to help the souls in purgatory by offering prayers in suffrage for them,
especially the Eucharistic sacrifice. They also help them by almsgiving, indulgences, and works of
penance.” (nos. 210 & 211).
GIÁO XỨ KẾT THÚC NĂM NGÂN KHÁNH (25/11)
Giáo xứ sẽ chính thức kết thúc Năm Ngân Khánh mừng kỷ niệm 25 năm thành lập (1993-2018) vào
Chúa nhật mừng Lễ Chúa Kitô Vua (25/11). Trong dịp này, Đức Cha Phụ tá Greg Kelly của Giáo phận
Dallas sẽ đến dâng Thánh lễ lúc 10 giờ sáng và trao Phép Lành Tòa Thánh cho một số đôi vợ chồng
mừng kỷ niệm thành hôn trong Năm Ngân khánh của Giáo xứ. Vì thế, những đôi vợ chồng nào đã ghi
danh mừng Kỷ niệm thành hôn với Văn phòng Giáo xứ, xin vui lòng đến sớm lúc 9 giờ 30 phút để tiện
việc sắp xếp chỗ ngồi.
GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ-THIẾU NHI THÁNH THỂ NGHỈ HỌC (25/11)
Để mừng Lễ Tạ Ơn, các em học sinh Giáo lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ học và
sinh hoạt vào Chúa nhật 25/11. Các em sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật 2/12.
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA
CUỐI TUẦN LỄ TẠ ƠN (22-25/11)
Văn phòng Giáo xứ sẽ đóng cửa mừng lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) từ thứ Năm ngày 22/11 đến Chúa
Nhật 25/11. Giáo xứ sẽ mở cửa lại vào thứ Hai ngày 26/11.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
(Lễ Trọng Buộc ngày 8/12)
* Thứ Sáu 7/12: Thánh lễ Vọng lúc 6:30 PM
* Thứ Bảy 8/12: Có ba Thánh lễ: 8am, 10am, 12pm.
Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự đông đủ.
GIẢI TỘI MÙA VỌNG
Thứ Hai 10/12 & thứ Sáu 14/12
6:30 PM: Thánh Lễ
7:00 PM - 8:30 PM: Giải Tội
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Ngoài ra sẽ có cha ngồi tòa giải tội ban ngày từ 9 đến 10 giờ sáng trong các ngày thứ Ba 11/12,
thứ Tư 12/12 và thứ Năm 13/12.
Riêng những người lớn tuổi hoặc đau yếu muốn hòa giải với Chúa nhưng sức khỏe không cho
phép đến Nhà thờ, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng ở số điện thoại (972) 414-7073 để các cha đến
giải tội tại tư gia, nhà hưu dưỡng hoặc bệnh viện.
Ghi chú: Để bày tỏ sự quý trọng đối với các linh mục được Giáo xứ mời đến giúp giải tội trong
Mùa Vọng, xin mọi người cố gắng thu xếp thời gian và công việc để đi xưng tội trong thời gian đã
được ấn định. Nhà thờ sẽ đóng cửa lúc 8 giờ 30 tối.
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN DALLAS
Đây là một cơ hội tốt cho các em thêm lòng yêu mến Chúa qua các buổi hội thảo, giờ Chầu Thánh
Thể, và sinh hoạt với các em từ những giáo xứ khác trong giáo phận. Đại hội giới trẻ này dành cho
những em lớp trung học và dưới 18 tuổi và sẽ đước tổ chức vào ngày 15–17 tháng 2, năm 2019 tại
Frisco Convention Center. Lệ phí là $200 và hạn chót để ghi danh là ngày 16 tháng 12. Để ghi danh và
biết thêm chi tiết, xin đến Văn phòng Giáo dục của Giáo xứ trong những ngày Chúa nhật.
DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE (DCYC)
Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas
What: An opportunity for youth to meet Jesus through talks, music, Eucharistic Adoration,
Reconciliation, and meeting other youth in the diocese.
Who: Any high school students under the age of 18
When: Friday, February 15 - Sunday, February 17, 2019
Where: Frisco Convention Center/ Embassy Suites Hotel
Fee: $200
Scholarship opportunities are available for first time attendees.
Please pick up applications for registration and scholarships in the back of the lobby, or visit the
Khoi Giao Duc office.
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.
LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN (COLUMBARIUM)
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
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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.
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TIN TỨC
TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI CÓ TỔNG GIÁM MỤC MỚI
Hôm 17-11-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức TGM
Hà Nội của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và đồng thời Ngài bổ nhiệm ĐC Giuse Vũ Văn Thiên của
Giáo phận Hải Phòng thay thế.
ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, thụ phong linh mục năm 1967 và được bổ nhiệm
làm GM Phó với quyền kế vị tại Đà Lạt năm 1991. Gần 3 năm sau đó, ngày 23-3 năm 1994, ngài trở
thành GM chính tòa Đà Lạt sau khi Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được Tòa Thánh thuyên
chuyển ra giáo phận Thanh Hóa.
Trung tuần tháng tư năm 2010, ĐC Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM Phó giáo phận Hà
Nội. Ngài trở thành TGM chính tòa tại đây 20 ngày sau đó, ngày 23/5/2010, sau khi Tòa Thánh nhận
đơn từ chức của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Và cách đây hơn 3 năm, vào ngày 14/2/2015, ĐTC
Phanxicô đã đặt ức TGM làm Hồng Y.
Đức tân TGM Hà nội, ĐC Giuse Vũ Văn Thiên năm nay 58 tuổi, sinh tại Kẻ Sặt, Hải Dương, thụ
phong linh mục năm 1988. Ngài từng du học tại Pháp và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM giáo phận
Hải Phòng vào ngày 6/11/2002, lúc Ngài mới 42 tuổi
CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC TRẢ ƠN ÂN NHÂN ĐÃ CỨU MÌNH
Truyện sau đây xảy ra năm 1884 tại Florence nước Ý, một người Công Giáo tên Parrini theo một
hội kín bài Công giáo là Hội Tam điểm (Freemasonry). Ông ta đã viết chúc thư rằng, sau khi đấu kiếm
với người bạn, nếu ông ta có bị thương, thì cũng không linh mục, mục sư bất cứ đạo nào được quyến dụ
ông ăn năn. Sau khi ông chết, chỉ có gia đình và bạn bè được đưa xác, không cần nghi lễ tôn giáo nào
hết.
Tới gần ngày định đấu kiếm, ông lại viết một chúc thư khác giống như chúc thư ông ta đã viết hai
năm trước. Lập trường cứng rắn không thay đổi. Không tin tưởng tôn giáo, thánh thần nào hết.
Sau 16 hiệp đấu kiếm, ông ta bị thương nặng, chắc chắn chết tới nơi. Người ta khiêng xác hấp hối
ông về nhà. Biết mình không qua khỏi, ông nói với bà bạn đi bên cạnh: “Bà làm ơn đi mời linh mục cho
tôi, đi thật nhanh, tôi muốn gặp linh mục, tôi chắc chắn muốn gặp, bà đi thật nhanh cho tôi, tôi muốn
gặp linh mục”.
Khi cha xứ vào phòng ông đang nằm, ông vui như gặp vị sứ giả từ trời xuống. Hai người nói truyện
riêng xong, cha xứ ra mời hai người vào làm chứng. Cha xứ đã hỏi ông ta có bằng lòng từ bỏ hội Tam
điểm, có chừa đấu kiếm, có rút lại các bài báo nhục mạ Giáo hội không? Ông đã mạnh dạnh tuyên bố
trước tượng Chúa để trên ngực, trước cha xứ và hai chứng nhân rằng ông xin từ bỏ hết, ông xin rút lại di
chúc, xin mọi người tha thứ và cầu xin Chúa tha thứ cho ông ta. Bản tuyên bố từ bỏ này còn giữ lại tại
Văn khố Tòa Tổng Giám Mục Giáo phận.
Sau đó ông ta được xưng tội, rước Mình Thánh Chúa. Ông ghì chặt Thánh giá trên môi nài xin ơn
tha thứ. Ông chịu các phép Bí tích cuối cùng thật sốt sắng làm mọi người Công Giáo hay không, đang
đứng đó cũng phải cảm động. Ông giục lòng tin cậy mến ăn năn tội và cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Cha
xứ xức dầu xong, ông tắt thì khi còn đang kêu tên cực trọng Giêsu Maria và ôm Thánh giá trên ngực.
Người này được ơn trở lại là nhờ ai? Là bởi từ đáy lòng ông ta chưa bỏ hẳn đức tin mà bà Mẹ đạo
đức đã dạy ông hồi còn nhỏ. Và dù bên ngoài ông chống đạo nhưng ông vẫn hay làm việc bác ái, giúp
đỡ người nghèo và các linh hồn Luyện ngục cách rộng rãi. Trong thời gian nhập hội kín Tam điểm, ngày
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nào ông cũng đọc kinh Vực sâu cầu cho các linh hồn. Mọi khi nghe có người bạn qua đời, ông liền đọc
kinh Vực sâu cầu cho họ. Ông đã được chết trong Giáo hội là nhờ các linh hồn Luyện ngục bầu cử cho.
(hddaminhthanhlinh.net)
TÒA GIÁM QUẢN ROMA THU THẬP CHỨNG TÍCH VỀ CỐ THUẬN
Tòa Giám Quản Roma vừa công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước
Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho
Cha.
Sắc lệnh của ĐHY Giám quản Roma Angelo De Donatis, cùng với vị công chứng Marcello
Terramani ký ngày 25-10 vừa qua (2018) và được công bố hôm 18-11-2018 với nội dung như sau:
”Ngày 24-7 năm 1933, vị Tôi Tớ Chúa Benoit Thuận, tu sĩ, qua đời tại Đan viện Thánh Mẫu Phước
Sơn, Việt Nam.
Vị Tôi Tớ Chúa, sau khi thụ huấn tại Chủng viện Thừa Sai Paris, thụ phong linh mục ngày 7-31903 và sau đó được sai đi truyền giáo tại Huế, Việt Nam. Sự dấn thân truyền giáo của Người thật quảng
đại, mặc dù phải chịu những hy sinh rất lớn và thiếu thốn, mang lại thành quả dồi dào, không những qua
việc đón nhận nhiều người Việt Nam vào Giáo Hội, nhưng còn thành lập Đan Viện Đức Mẹ Việt Nam
ngày 15 tháng 8 năm 1918, đây là Đan viện đầu tiên của chi dòng Xitô Thánh Gia. Cuộc sống của Cha
là một mẫu gương về lòng yêu mến Chúa Kitô, cầu nguyện, thanh bần, thống hối đền tội và nhiệt thành
đối với phần rỗi các linh hồn. Danh thơm thánh thiện của Cha gia tăng với thời gian và chân dung của
Cha trở thành điểm tham chiếu cho nhiều linh mục cũng như bao nhiêu giáo dân Việt Nam. Ngày nay,
mặc dù bao nhiêu cuộc xung đột chiến tranh mà Việt Nam đã phải chịu, hơn 1 ngàn đan sĩ nam nữ Xitô
có thể xưng mình là con cái của Cha.
Vì tiếng tăm thánh thiện của Cha càng gia tăng qua dòng thời gian và đã có đơn chính thức xin mở
án phong chân phước và hiển thánh cho vị Tôi Tớ Chúa, nên qua việc thông tri này cho cộng đồng Giáo
Hội, chúng tôi mời gọi tất cả và từng tín hữu hãy thông báo trực tiếp cho chúng tôi hoặc gửi đến tòa án
giáo phận Roma (ở địa chỉ: Quảng trường Thánh Gioan Laterano số 6, 00184 Roma) tất cả những tin
tức, qua đó có thể rút ra được những yếu tố thuận lợi hoặc bất lợi cho thanh danh thánh thiện của Vị Tôi
Chớ Chúa (Benoit Thuận).
Ngoài ra, theo các qui định của luật, vì phải thu thập tất cả các bút tích của Cha hoặc được coi là
của Cha, qua Sắc Lệnh này, chúng tôi truyền tất cả những ai sở hữu các bút tích ấy, hãy ân cần nạp cho
tòa án giáo phận tất cả những gì vị Tôi Tớ Chúa đã viết, nếu chưa giao cho Văn phòng thỉnh nguyên viên
án phong này.
Chúng tôi nhắc nhở rằng từ ”bút tích” (scritti) ở đây không phải chỉ là các tác phẩm đã in ấn, (các
tác phẩm này đã được thu thập rồi), nhưng cả các thủ bản, nhật ký, thư từ, và mọi điều khác được vị Tôi
Tớ Chúa viết ra. Những ai muốn giữ lại bản chính các bút tích đó, thì có thể nạp bản sao có thị thực phải
phép.
Sau cùng, chúng tôi qui định rằng Sắc lệnh này được dán trong vòng 2 tháng tại cửa tòa Giám Quản
Roma, và được công bố trên các trang mạng của chi dòng Xitô Thánh Gia, trên báo ”Quan sát viên
Roma” (Osservatore Romano) và trên tờ thông tin của giáo phận Huế.
Làm tại Roma ngày 25 tháng 10 năm 2018
Ký tên: Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quảm Giáo Phận Roma
Marcello Terramani, Công chứng viên
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NGÀY CẦU NGUYỆN CHO CÁC NỮ ĐAN SĨ CHIÊM NIỆM
Thứ tư 21-11-2018, lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh, cũng là ngày cầu nguyện cho các Đan
sĩ chiêm niệm.
Ngày này được cử hành ở các nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Roma, có một Hội nghị được tiến
hành cùng ngày 21-11-2018 tại Đại Học Giáo Hoàng Laterano về 2 văn kiện mới của Tòa Thánh về
đời chiêm tu: trước tiên là Tông Hiến do ĐTC Phanxicô ban hành với tựa đề ”Vultum Dei Quaerere”
(Tìm kiếm nhan thánh Chúa), và Huấn thị ”Cor Orans” (Tâm hồn cầu nguyện), do Bộ các dòng tu công
bố để áp dụng Tông Hiến của ĐTC. Hai văn kiện này du nhập nhiều điều mới mẻ quan trọng trong đời
sống chiêm niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống này đối với Giáo Hội và thế giới.
Hội nghị tại Đại học Laterano về 2 văn kiện vừa nói do Văn phòng toàn quốc Italia trợ giúp các nữ
đan sĩ tổ chức để tổng hợp và nêu rõ những thách đố xuất phát từ 2 văn kiện. ĐTC đặc biệt cho phép
khoảng 300 nữ đan sĩ từ Italia và nước ngoài đến tham dự Hội nghị này, cũng có các nữ đan sĩ đại diện
đến từ Thụy Sĩ và Maroc.
Hội nghị gồm có các bài thuyết trình, chứng từ, vào ban sáng và những cuộc chia sẻ trong các
nhóm nhỏ vào ban chiều. Trong số các thuyết trình viên có ĐHY João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ
các dòng tu, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức TGM José Carballo, Giáo sư Vincenzo Buonomo, Viện
trưởng Đại học Laterano, nữ tu Ludovica Loconte, Viện Mẫu Đan viện thánh Louis thuộc dòng thánh
Clara ở Bisceglie, tỉnh Bari, và nữ tu Michela Argiolas, dòng Capuxin.
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