Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mother of Perpetual Help Parish
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044
Phone: 972-414-7073 - Email: dmhcggarland@gmail.com

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018
Kính gửi Quý Trưởng các Hội đồng, Hội đoàn, Ban Ngành & Giáo khu,
Với lá thư này, tôi xin mời Quý vị vui lòng đến dự họp lúc 3 giờ chiều Chúa nhật ngày 27/5/2018
tại Phòng 132 của Trung tâm Thánh Anphong để thông báo và bàn một số việc trong Giáo xứ.
Nhân đây, tôi gửi lời chúc mừng đến các Hội đoàn cùng mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trong Năm
Ngân Khánh của Giáo xứ: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn Thanh Niên Phanxicô Assisi, Ca Đoàn
Augustinô, Ca Đoàn Trinh Vương, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel. Sự kiên trì hoạt động của
các đoàn thể qua nhiều năm tháng thể hiện tâm tình yêu mến Thiên Chúa và Giáo xứ. Ngoài ra, vì Giáo
xứ chúng ta có rất nhiều hội đoàn nên tôi yêu cầu những đoàn thể, cách riêng các đoàn thể mừng kỷ niệm
25 năm thành lập, liên lạc sớm với Văn phòng Giáo xứ để giữ chỗ phòng ốc. Giáo xứ sẽ tạo điều kiện
cách riêng cho những hội đoàn mừng kỷ niệm 25 năm, trong việc sử dụng các phương tiện của Giáo xứ.
Như mọi người đã biết, Giáo xứ chúng ta vẫn đang trong Năm Ngân Khánh (1993-2018) và vì thế,
tôi xin mọi đoàn thể, ban ngành tiếp tục nhắc nhở những anh chị em trong đoàn thể mình về tầm quan
trọng của việc kỷ niệm trong tinh thần Hồi Tưởng – Vui Mừng – Canh Tân (Remember – Rejoice –
Renew). Chính trong tinh thần này, tôi xin mọi người hăng say cộng tác trong những chương trình chung
của Giáo xứ từ đây cho đến cuối năm bằng cách cố gắng thu xếp thời gian tham gia và tránh có những
chương trình riêng của hội đoàn trùng với những chương trình của Giáo xứ. Đó là lý do tôi thông báo
trước những chương trình chung của Giáo xứ chúng ta như sau:
* Tháng 5:
- Bể giảng Niên học 2017-2018 (Chúa nhật 20/5): Nghi thức Bế giảng từ 9am-11:30am tại Hội trường & Thánh
lễ Tạ ơn Niên học lúc 12pm.
- Lễ Thêm Sức (Chúa nhật 27/5): lúc 12 giờ trưa. Kể từ Chúa nhật 3/6 cho đến Chúa nhật 19/8, Thánh lễ 12 giờ
trưa được cử hành chỉ bằng tiếng Việt.
* Tháng 6:
- Kỷ niệm 30 năm Tuyên Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam (1988 – 19/6 – 2018): Gồm chiếu phim Lễ Tuyên
Thánh tại Nhà thờ lúc 7:30pm thứ Sáu ngày 15/6; Đọc Kinh Tam Nhật Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam trước các
Thánh lễ từ thứ Bảy 16/6 đến thứ Hai 18/6; Thánh lễ Trọng thể kỷ niệm vào thứ Tư 19/6.
- Tam Nhật Tĩnh Tâm kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Chúa nhật 24/6 (từ 6:15pm-8:30pm); thứ Hai 25/6 (từ
7:30pm – 9pm); thứ Ba 26/6 (từ 7:30pm-9pm). Cha Giảng phòng là Cha Nguyễn Văn Dũng thuộc Tỉnh dòng Chúa Cứu

Thế Việt Nam (Sàigòn). Nếu có thể được, xin các Giáo khu vui lòng không tổ chức đọc kinh Tôn Vương vào Chúa nhật
24/6 để nhiều người có thể tham dự Tĩnh tâm
- Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (thứ Tư 27/6): Thánh lễ lúc 7am & 7pm
* Tháng 7:
- Ra mắt Đặc san Ngân khánh Giáo xứ (Chúa nhật 1/7): Xin các cá nhân và Đoản thể cố gắng viết bài cho Đặc
san, hạn chót nộp bài là 31/5.
- Giáo xứ mừng trọng thế Lễ Bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Chúa nhật 1/7): Phụng vụ tất cả các Thánh
Lễ của chiều thứ Bảy 31/6 và Chúa nhật 1/7 đều về Đức Mẹ. Riêng ngày Chúa nhật, chỉ có 3 Thánh lễ là 7 giờ sáng
(thay vì 7 giở 30 sáng), 10 giờ sáng và 5 giờ chiều. Rước kiệu trong khuôn viên Nhà thờ trong khuôn viên Nhà thờ lúc
9 giờ sáng.
Sau Thánh lễ, sẽ có picnic cho toàn Giáo xứ trong Sân Đậu Xe trước Nhà Giêrađô với sự tiếp tay của các Hội
đoàn. Ngoài ra, Giáo xứ cũng sẽ tổ chức thi đấu bóng chuyền (volleyball) và bóng bàn (table tennis) trong dịp này.
Những ai muốn tham gia thi đấu bóng chuyền, xin liên lạc Anh Đinh Chương (214-684-3120); thi đấu bóng bàn, xin
liên lạc Anh Nguyễn Dũng (469-544-6506).
* Tháng 8:
- Giúp xứ (thứ Tư 1/8): Thầy Phó tế Cát Nguyễn được Nhà dòng gửi về giúp.
- Khai giảng Giáo lý – Việt ngữ - Thiếu nhi Thánh Thể (Chúa nhật 19/8)
* Tháng 9:
- Họp Truyền thống thường niên của Liên Ca đoàn Dallas-Fort Worth (thứ Bảy 15/9): Thánh lễ lúc 5pm (thay
vì 6pm). Trình diễn Thánh ca tại Nhà thờ từ 6:30pm-8:30pm.
- Tết Trung thu (thứ Bảy 22/9): Từ 7:30pm – 9:30pm ở Trung tâm Thánh Anphong.
- Ngày Ơn Gọi (Chúa nhật 30/9): Từ 9am – 11:30am, Giáo phận Dallas & các dòng tu nam nữ cử đại diện đến
giới thiệu với các em về ơn gọi tu trì ở Hội trường Trung tâm Thánh Anphong.
* Tháng 10:
- 5K Run (thứ Bảy 13/10): Chạy bộ gây quỹ giúp người nghèo
* Tháng 11:
- Lễ Tạ ơn & Kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam (thứ Năm 22/11): Rước kiệu và Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.
- Thánh lễ Kết thúc Năm Ngân khánh Giáo xứ (Chúa nhật 25/11): Đức Cha Phụ tá Greg Kelly dâng Thánh lễ
Bế mạc lúc 12pm.

Xin lưu ý là những chương trình trên đây có thể thêm hoặc thay đổi. Giáo xứ sẽ cập nhật các chương
trình để mọi người lưu tâm.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Quý vị và mọi người trong
Giáo xứ luôn mạnh khỏe và nhiệt thành trong sứ mạng tông đồ.
Trong Chúa Kitô Cứu thế,

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

