
 ohn Newton (1725-1807) là con trai của một thuyền 
trưởng người Anh. Khi John lên 10 tuổi thì người qua đời 
và cậu bé đã theo cha ra khơi. Đến năm 17 tuổi, John nổi 

loạn không muốn làm theo ý muốn của người 
cha nên đã từ giã con thuyền và bắt đầu một 
cuộc sống phóng túng. Cuối cùng, anh đã 
nhận công việc trên một chiếc thuyền chuyên 
chở những người nô lệ từ Phi châu qua Mỹ 
châu. Anh được đề bạt nhanh chóng và không 
lâu trở thành thuyền trưởng. John Newton 
không hề nghĩ ngợi về việc buôn bán nô lệ 
đúng hay sai. Anh ta chỉ làm công việc chuyên 
chở nô lệ với mục đích duy nhất là kiếm tiền. 
Nhưng rồi một điều đã xảy ra làm thay đổi cả 
cuộc đời của anh. Vào một đêm nọ, một cơn 
bão tố dữ dội hoành hành trên biển. Và John 
đã làm một điều mà anh ta đã không còn làm 
kể từ khi rời con thuyền của cha mình. Anh đã 
cầu nguyện lớn tiếng với Chúa rằng: “Lạy 
Chúa, nếu mà Chúa cứu con, con xin hứa sẽ là 
nô lệ của Chúa mãi mãi.” Thiên Chúa đã lắng 
nghe và con thuyền sống sót qua con bão. Khi 
John Newton lên bờ, anh giữ lời hứa với Chúa 
và từ bỏ nghề buôn bán nô lệ. Sau này anh 
theo học để trở thành một linh mục Anh giáo 
và làm mục vụ ở một nhà thờ nhỏ ở Olney (Anh quốc). Nơi đây, giáo 
sĩ John Newton trở nên nổi tiếng như là một nhà giảng thuyết và sáng 
tác thánh ca. Một trong những bài thánh nhạc phổ biến và cảm động 
nhất của Newton là bài “Amazing Grace” (Hồng Ân Diệu Kỳ) trong 
đó ông ca ngợi Thiên Chúa vì đã hoán cải đời mình.
Câu chuyện về việc Thiên Chúa đã gìn giữ John Newton khỏi cảnh 
đắm thuyền trong cơn bão tố để rồi dẫn anh đến sự hoán cải cuộc đời, 
có thể được xem là một minh họa sống động cho việc Chúa Giêsu đã 
bảo vệ các môn đệ khi Ngài khống chế gió bão trên Biển hồ Galilê 
như được tường thuật trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 12 Thường 
niên năm B hôm nay (Mc 4:35-41). Dầu là những thợ đánh cá giàu 
kinh nghiệm, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng mệt mỏi vật lộn với 
sóng gió để chèo chống con thuyền mong sao thoát nạn. Thế mà trong 
trong cơn hoạn nạn nguy hiểm đó, Chúa Giêsu vẫn dựa đầu trên 
thuyền mà ngủ như thể Ngài không biết những gì đang xảy ra đến nỗi 
các môn đệ phải đánh thức Ngài dậy. Và Chúa Giêsu đã mau chóng 
đáp ứng lời kêu cứu của các tông đồ khi truyền cho gió to sóng lớn 
hãy ngưng lại, nhưng Ngài cũng không quên trách các ông: “Sao nhát 
sợ thế? Làm sao mà các con vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4:40).

Chúng ta dễ dàng nhận ra phản ứng của chúng ta cũng giống các tông 
đồ khi gặp nhiều cơn thử thách và sóng gió trong cuộc đời, đó là sự 
sợ hãi. Chúng ta cảm thấy sợ hãi trước cảnh đau yếu, thất nghiệp, 
người thân qua đời, chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, áp bức, tù đày, 
đau yếu, quan hệ đổ vỡ, bị sỉ nhục, bị áp lực và nhiều điều khốn khó 
khác không thể kiểm soát nổi trong cuộc đời. Điều tệ hại nhất đối với 
chúng ta là những tín hữu khi đứng trước những sự việc này, đó là 
chúng ta lầm tưởng rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi và để mặc chúng ta tự 
đối phó. Vì thế, không lạ gì, khi có những người Kitô hữu vì sợ rằng 
tiệm buôn hoặc tiệm ăn của mình sẽ không phát đạt nên đã rước thần 
tài vào tiệm, hoặc chạy theo việc coi bói, coi chỉ tay. Cũng có những 

người Kitô hữu sợ đau đớn vì bệnh tật đã 
không ngần ngại tự tử hoặc đồng ý với việc 
cho bác sĩ chích thuốc mau chết. Những phản 
ứng tiêu cực như thế của một số người Kitô 
hữu trước những hoàn cảnh khó khăn phản 
ánh một cái nhìn sai lệch về đức tin như thể tin 
vào Chúa sẽ khiến họ thoát khỏi những tai 
biến, các sự khó khăn. Chúa Cứu Thế và giúp 
chúng ta vượt qua những đau khổ để thông 
phần vào sự sống đời đời với Ngài.

Vì thế, chúng ta cần phải xem lại niềm tin của 
chúng ta vào Chúa Giêsu dựa trên điều gì? 
Không, niềm tin vào Thiên Chúa không phải 
là để làm cho chúng ta giàu có về vật chất 
hoặc mạnh khoẻ về thân xác, nhưng là sự xác 
nhận mạnh mẽ về tình yêu thương bao la của 
Ngài đối với chúng ta nơi Chúa Giêsu. Trong 
những lúc khó khăn và đức tin hầu như bị 
chao đảo, chúng ta cần tin tưởng vào Chúa. 

Ðời người luôn là một hành trình vượt biển 
thế gian với nhiều thách đố chông gai và 

chúng ta cần Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta tiến về quê hương đích thật 
trên trời. Bài Phúc âm hôm nay cũng là một bài học cho chúng ta vốn 
thường lãng quên Chúa khi mọi sự diễn ra tốt đẹp và chỉ chạy đến cầu 
nguyện với Chúa khi thấy có vấn đề. Thật ra, cầu nguyện không phải 
là giải pháp cuối cùng khi mọi giải pháp khác thất bại. Ðúng hơn, 
bằng việc cầu nguyện với Ngài mọi nơi và mọi lúc, Chúa cho chúng 
ta biết Ngài luôn hiện diện và nâng đỡ chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ 
thấy mọi sự trở nên khác hẳn, và chúng ta vẫn cảm nghiệm được bình 
an vì sức mạnh Thánh Thần của Người sẽ giúp chúng ta không chùn 
bước trước những chông gai, thử thách trong cuộc sống. 

Điều quan trọng nhất, đó là chúng ta biết Chúa Giêsu đang điều khiển 
con thuyền cuộc đời của chúng ta. Nhờ thế, chúng ta không những 
vẫn cảm nghiệm được sự bình an trong khi đương đầu với những cơn 
bão táp khốn khó trong cuộc sống, mà chúng ta còn được ơn giải 
thoát khỏi hố sâu đen tối của tội lỗi nhờ sự chết và sống lại của Chúa 
Giêsu, để rồi có thể nhận ra được hồng ân kỳ diệu mà John Newton 
đã từng trải qua trước đây: “Hồng ân Thiên Chúa nghe sao tuyệt vời. 
Chúa đã cứu tôi, người con hư mất. Một thời lạc bước, nay con được 
tìm thấy. Con đã mù lòa nhưng nay lại thấy rõ.”

Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherofPerpetualHelpParish

Thứ Hai–Thứ Sáu: 9AM–12PM
Thứ Bảy & Chúa nhật: Đóng cửa

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN [B]
NGÀY 20/06/2021

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

Mother Of Perpetual Help Parish | Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 2121 Apollo Rd, Garland TX 75044

mailto:dmhcggarland@gmail.com 
http://facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish 


www.dmhcg.org | www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish | dmhcggarland@gmail.com

†

†

†

†

†

†

 Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim (214) 606-1956

Hội Đồng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn (469) 879-9729

Hội Đồng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn Chính (214) 924-8359

KHỐI PHỤNG VỤ
Ông Nguyễn Hữu Đào (214) 625-2370

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Anh Nguyễn Thông (972) 977-5037

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Anh Nguyễn Anh Linh (214) 454-1753

Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn (469) 579-9271 (Text Only)

Ca Đoàn
Thánh Linh (214) 289-9581
Trinh Vương (469) 556-9479
Augustine (971) 227-6235
Fiat (214) 642-4351
Thiếu Nhi (214) 207-8548
Gioan Vianney (469) 583-2788

KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân & Đại diện Tòa Án 
Hôn Phối
Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

 

KHỐI GIÁO DỤC
 Ban Giáo Lý
  Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải     (562) 682-8591
Ban Việt Ngữ
Thầy Lê Thanh (469) 867-6025

Hội Phụ Huynh
Anh Phong Đỗ (214) 923-3794

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Nguyễn Tường Long (469) 835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư (972) 523-0037

CÁC HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định (214) 514-8551
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen (310) 598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Anh Phạm Đức Lâm (214) 549-0897

Đoàn Thanh Niên Phanxico Assisi
Anh Trịnh Nguyên Khanh (214) 250-8999

Mục Vụ Giới Trẻ
Anh David Phạm (469) 602-1288

Nhóm Nguồn Sống
Anh Nguyễn Trí (214) 406-3475

Ban Trật Tự
Anh Thi Nguyễn (469) 235-9064

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Đào Duy Lâm     (469) 396-2321

Safety Environment Offi cer
Cô Trần T T Nga (972) 890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Cô Nguyễn Ngọc Hiếu (214) 235-3523

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước (972) 489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm (972) 234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến (972) 408-5996

CÁC GIÁO KHU
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể (214) 603-2330
Khu 3: Bà Nguyễn Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ông Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ông Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thuý (214) 478-7575
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294 
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung (469) 734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649 
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ: Theo giáo luật, khi 
tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải ghi danh gia 
nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng 
Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

Lưu ý:
Kể từ ngày 1 tháng 6, ngoại trừ một số lễ đặc biệt, Giáo xứ chỉ còn 
phát trực tuyến Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng và được lưu lại 
trên website của Giáo xứ www.dmhcg.org. Ngoài ra, Đức Cha 
Edward Burns vẫn tiếp tục ban phép miễn chuẩn việc tham dự 
Thánh lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc cho các tín hữu trong 
Giáo phận Dallas vì lý do sức khỏe không thể đến Nhà thờ được.

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ

ƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

• Lễ Chiều Thứ Bảy*  6:00 PM
• Lễ I  7:30 AM
• Lễ II 10:00 AM
• Lễ III 12:00 PM
• Lễ IV    5:00 PM

Thứ Hai – Thứ Sáu 
Thánh Lễ   7:00 AM & 7:00 PM

Thứ Bảy 
Thánh Lễ                 8:00 AM & 6:00 PM*

Chầu Thánh Thể
Thứ Năm tuần 3 trong tháng (tiếng Anh) 7:45 PM – 8:30PM  

      Thứ Sáu đầu tháng (sau lễ 7PM) 7:30 PM – 8:00 PM

Giải Tội 
• Thứ Hai, Thứ Ba: Không có giải tội
• Thứ Tư, Năm, Sáu: 6:30 PM – 7 PM; sáng Thứ Năm: 9 AM – 10 AM
• Thứ Bảy: 5:15 PM – 6 PM
Rửa Tội 
• Rửa tội trẻ em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng lúc 3:30 PM 

tại nhà thờ.
• Trước khi rửa tội, cha mẹ phải nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo 

xứ trước thứ Tư tuần thứ 2.
Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân 

Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
Hôn Phối 

Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng trước ngày cưới 
để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu

Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi (562) 682-8591
Đám Tang 

Khi có người qua đời, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc (562) 682-8591

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ MÙA ĐẠI DỊCH 
COVID-19

Thánh Lễ & Giáo Lý: Sáng: 9 AM – 12 PM
Dự Bị RLLĐ & Dự Bị Thêm Sức; RLLĐ & Thêm Sức

Việt Ngữ: KHÔNG
Thiếu Nhi Thánh Thể: KHÔNG



Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

• Chúa Nhật 20/6. Chúa nhật 12 Thường niên năm B. Ngày Hiền 
phụ (Father’s Day). Ngày Thế Giới Tị Nạn (World Refugee Day).

• Thứ Hai 21/6. Lễ Thánh Lui Gonzaga, Tu sĩ. Lễ Nhớ.
• Thứ Ba 22/6. Lễ Thánh Paulinô, Giám mục Nôla; Thánh Gioan 

Fisher và Thánh Tôma More, Tử đạo. Giáo hội Hoa kỳ bắt đầu cử 
hành Tuần Lễ Tự Do Tôn Giáo cho đến ngày 29/6.

• Thứ Tư 23/6 trong Tuần 12 Thường niên.
• Thứ Năm 24/6. Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita, Lễ Trọng.
• Thứ Sáu 25/6 trong Tuần 12 Thường niên.
• Thứ Bảy 26/6 trong Tuần 12 Thường niên.
• Chúa Nhật 27/6. Chúa nhật 13 Thường niên năm B.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
 (Thánh Anphongsô Ligôri soạn)

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình 
Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước 
Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể 
rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng 
liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón 
rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa 
đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

SPIRITUAL COMMUNION PRAYER 
(Composed by St. Alphonsus Liguori)

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. 
I love You above all things, and I desire to receive You into my 
soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You 
were already there and unite myself wholly to You. Never permit 
me to be separated from You. Amen.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
TỪ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LÚC 10AM
( phát trực tuyến & lưu lại trên website giáo xứ )

SUNDAY MASS LIVESTREAMING FROM DIOCESE OF DALLAS
Online and Broadcast Mass Schedule

Broadcast TV: KDFI 27 at 11AM & 12PM
facebook.com/dallascath  |  youtube.com/dallascath

All videos are available any time after their premiere at cathdal.org/videos

EXTRA-PATRIAM VIETNAMESE REDEMPTORIST VICE-PROVINCE

Come & See Week
Dallas: June 22-28  |  Houston: Dec 22-27

Contact: Fr. Anthony Viet Nguyen, C.Ss.R. (Vocation Director)
      (469) 264-0147         cssrvocation@gmail.com

Bó Hoa Thiêng
D Â N G  T H Á N H  G I U S E  N H Â N  N G À Y  H I Ề N  P H Ụ

Tình Cha bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng đã chọn mặc khải 
chính Ngài cho chúng ta như là Người Cha qua việc sai người 
Con yêu dấu của Ngài là Đức Kitô xuống trần thế để cứu độ 
nhân loại. Vì thế, những người cha có một vai trò quan trọng 
“trong việc tiết lộ và làm sống lại tình cha của Thiên Chúa nơi 
trần gian” (Tông huấn “Gia đình Kitô hữu”). Ngày Hiền Phụ vào 
Chúa nhật 20 tháng 6 là thời điểm thích hợp để nhớ lại vai trò 
chủ yếu của những người cha trong đời sống gia đình và trong 
việc xây dựng nền văn hóa sự sống. Đây cũng là cơ hội để làm 
nổi bật tình cha thiêng liêng mà những người nam được mời gọi 
ôm ấp. Để biểu tỏ lòng yêu mến Thánh Giuse là khuôn mẫu của 
những người cha, khi đi lễ vào Chúa nhật 20/06, xin những 
người cha vui lòng bỏ vào trong rổ đặt ở cửa Nhà thờ “Thẻ Bó 
Hoa Thiêng” với những việc đạo đức đã làm trong tuần qua, để 

dâng lên Thánh Giuse.

CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ (20/06)
Happy Father’s Day (Jun 20)

Nhân Ngày Hiền Phụ (Father’s Day) vào Chúa nhật 

20/06/2021, Giáo xứ hân hoan gửi lời chúc mừng đến những 

người cha trong gia đình và nguyện xin Thiên Chúa qua lời 

cầu bàu của Thánh Cả Giuse ban nhiều sức khỏe, bình an, 

cùng nhiều ơn lành hồn xác cho các gia trưởng để hướng dẫn 

con cháu sống theo tinh thần Phúc Âm.
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T H Á N G  6
SOLEMNITY OF THE SACRED HEART OF JESUS

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương yêu 
của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được 
tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên 
thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình 
ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của 
Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể 
chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy. Cũng trong tháng 
Sáu này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được ơn 
thánh hóa để các ngài trở nên những mục tử mang lấy con tim 
nhân hậu của Chúa Giêsu.

http://dmhcg.org
http://facebook.com/dallascath
http://youtube.com/dallascath
https://cathdal.org/videos


THỜI KHÓA BIỂU CỦA VĂN PHÒNG GIÁO DỤC
Sunday School Calendar

Giáo xứ sẽ mở lại các lớp học Giáo lý và Việt ngữ trong niên học 
2021-2022 với những qui định cần thiết trong mùa đại dịch. Riêng 
Chương trình Thiếu Nhi Thánh Thể dự trù sẽ sinh hoạt trở lại vào 
đầu năm 2022. Tuy vậy, vào mỗi Chúa nhật đầu tháng, các em 
Thiếu Nhi Thánh Thể đều có Thánh lễ bằng tiếng Anh lúc 12 giờ 
trưa tại Nhà thờ và buổi chầu Thánh Thể ngay sau đó. Sau đây là 
thời khóa biểu của Khối Giáo Dục:

 ☛ Sundays June 6 & 13 (9AM–2PM): Ghi danh // Registration 
– Lệ phí GL: $80; VN: $60

 ☛ Weekdays of June (Monday through Friday from 9AM–
12PM): Ghi danh // Registration  

 ☛ July / Tháng 7: Nghỉ Hè. Văn phòng KGD sẽ đóng cửa 
(Không có ghi danh) // Summer Break. School Education Office 
closed (No registration)

 ☛ Sunday, August 1: Niêm yết danh sách trên website KGD // 
Students’ names & Schedule posted online

 ☛ Sunday, August 15 & 22 (8:30AM – Noon): Văn phòng KGD 
mở cửa - Ghi danh trễ - Bán đồng phục // School Education 
Office open - Late Registration - Student uniform purchase

 ☛ Sunday, August 29: Ngày Huấn nghiệp của Thầy Cô – Văn 
phòng KGD đóng cửa // Teacher’s Orientation Day - Education 
Office closed 

 ☛ Sunday, September 5: Labor Day Weekend - Văn phòng 
KGD đóng cửa // Education Office closed

 ☛ Sunday, September 12: Khai giảng niên khóa 2021–2022 // 
First Day of GLVN

 ☛ **Lệ phí ghi danh trễ, sau tháng 6 - sẽ là:
Late Registration Fee (after the month of June): Việt ngữ: $80 
- Giáo Lý: $100

TIME FOR GIVING 2021
There is still time to be part of 
Catholic Charities Dallas Time 
for Giving! It’s not too late to 
join Catholic Charities as One 
Body in a Time for Giving! Visit 
ccdallas.org/tfg to make a gift 
and see how your support can help so many in need. Please 
consider setting up a monthly gift to sustain the programs that 
directly bring about immediate, long-term, and vital change in 
the lives of children, families, and seniors. Thank you.

LƯU Ý VỀ VIỆC LÃNH NHẬN PHÉP HÔN PHỐI
TRONG NHÀ THỜ 

1) Các cặp cần phải ghi danh kết hôn tại Văn phòng Giáo xứ ít 
nhất là 6 tháng trước ngày thành hôn. Nếu cặp nào đã từng kết 
hôn trước đây kể cả với người ngoài Công giáo và ngay cả đã 
có giấy ly dị ngoài đời, phải liên lạc sớm hơn để được hướng 
dẫn cụ thể.

2) Các cặp cần phải hoàn tất Chương trình Dự bị Hôn nhân & 
FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, 
Understanding and Study) theo yêu cầu của Giáo phận Dallas.

3) Những cặp nào đã từng kết hôn ngoài đời (civil marriage) 
không theo đúng luật Giáo hội (“sống rối”) vẫn phải tuân giữ 
việc đi Lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc nhưng không 
được rước lễ cho đến khi hôn phối của họ đã được “hợp thức 
hoá” (convalidation) trong Nhà thờ.

4) Những cặp nam nữ đều là người Công giáo thì được cử 
hành Thánh lễ Hôn phối.

5) Những ai lập gia đình với người Kitô hữu không phải Công 
giáo (Tin lành, Chính Thống giáo, Anh giáo) thì có thể được cử 
hành Thánh lễ.

6) Những ai lập gia đình với người không phải là Kitô hữu 
chẳng hạn như tín đồ của Phật giáo, đạo thờ Ông Bà, Cao đài, 
Ấn độ giáo, Hồi giáo v.v. thì không có Thánh lễ mà chỉ có 
Phụng vụ Lời Chúa và Nghi Lễ Hôn phối mà thôi.

7) Phải nộp cho Văn phòng Giáo xứ Giấy Hôn thú do chính 
quyền cấp (Civil Marriage License), trễ nhất là 3 tuần lễ trước 
ngày thành hôn trong Nhà thờ.

8) Phụng vụ Nghi lễ Hôn phối phải theo đúng qui định của 
Giáo xứ về thánh nhạc, booklet, trang trí (không được rải hoa, 
rải gạo...).

Những vấn đề khác liên quan đến Hôn phối, xin vui lòng liên 
lạc với văn phòng để được hướng dẫn cụ thể.

MÙA HÈ ĐI CHƠI NHƯNG VẴN ĐI LỄ
Sunday Mass During Summer Vacation

Trong mùa Hè, nhiều người và gia đình đi chơi xa, nhưng đừng 
quên việc tham dự Thánh Lễ Chúa nhật. Nếu muốn biết nơi 
mình đi đến có Nhà thờ Công giáo gần đó, xin vào 
www.masstimes.org. Chỉ cần cho biết địa chỉ hoặc zip code nơi 
mình đang ở, website này sẽ cho biết ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when traveling or 
when it is not practical to attend their regular parishes. 
Masstimes.org makes it much easier to search for a Mass by 
presenting all the possibilities in a geographical area on one 
page. This website provide worship times, church locations, 
contact information, website links and maps. Mass Times 
cooperates with parishes, dioceses and bishops' councils and 
conferences around the world to assemble the information about 
the churches. Mass Times only lists Catholic churches that are 
on diocesan websites or information provided by a diocese.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín 
hữu được tốt hơn, xin những người ai chưa ghi danh trong Giáo 
xứ, 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 với 
số danh bộ riêng.
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PRO-LIFE BOOT CAMP (JULY 11-15)
Youth For Life's Pro-Life Boot Camp is one of the best 
opportunities for young people to become involved in the work 
of the pro-life movement. Activities include peacefully praying 
at Dallas abortion facilities, presentations & testimonies from 
exceptional and dynamic pro-life speakers, skits, daily Mass, 
Sacraments and volunteer projects. More details and registration 
info is available at www.prolifedallas.org/bootcamp, or call 
972-267-5433. Registration Deadline: June 18

PHONG CÁCH  TRONG THÁNH LỄ

 ☛ PHONG CÁCH TRONG THÁNH LỄ
Chúng ta nên nhớ:

 ▶ Ăn mặc phù hợp.
 ▶ Đi lễ đúng giờ
 ▶ Hãy tắt điện thoại di động, xếp nhẹ bàn quỳ 
 ▶ Không mang đồ ăn, thức uống, hoặc kẹo gum vào nhà thờ
 ▶ Ngồi yên lặng. Nếu cần, nên nói chuyện lặng lẽ, ngắn gọn
 ▶ Hãy ở lại cho đến khi kết thúc Thánh Lễ
 ▶ Hãy cung kính, nhẹ nhàng, và âm thầm ra khỏi nhà thờ

 ☛ ETIQUETTE FOR HOLY MASS
 ▶ Please dress appropriately (see the Dress Code below)
 ▶ Please arrive to Mass punctually
 ▶ Please turn off your cell phone, gently lift up or pull down 

the kneelers 
 ▶ Please do not bring any food, drink, or gum into the church
 ▶ Please keep quiet, do not talk loudly
 ▶ Please stay until the end of Mass
 ▶ Please exit the church reverently and respectfully

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp phát sóng tại vùng Dallas-Fort 
Worth, trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vào mỗi 
ngày trong tuần, từ 2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón 
nghe. Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ cho Chương trình Radio, 
xin quý thính giả liên lạc tại địa chỉ:

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
2458 Atlantic Ave
Long Beach, CA 90806
Điện thoại: 562-988-7997
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com

VIỆC ĐƯA CÁC ẢNH & TÀI LIỆU ĐẾN NHÀ THỜ

Như một phần trách nhiệm của Cha Chính xứ trong việc duy trì 
đức tin Công giáo theo đúng chỉ dẫn của Giáo hội nói chung và 
Giáo phận Dallas nói riêng, tất cả các tranh ảnh và tài liệu ngay 
cả liên quan đến việc thực hành đạo đức Kitô giáo, không thể 
được đưa vào khuôn viên Giáo xứ và Nhà thờ nếu không có 
phép của Cha Chính xứ. Xin mọi người lưu ý để không ai được 
tự tiện đưa ảnh tượng và các CD nhạc và giảng, các bản kinh,… 
vào Nhà thờ nếu chưa được phép.

WORLD REFUGEE DAY (JUNE 20)
On June 20, World Refugee Day, the Church exhort world 
leaders, policy makers and people of good will to remember the 
plight of more than 80 million people around the world who 
have been forced to flee their homes because of persecution, 
conflict, poverty and violence. There are more refugees and 
internally displaced people now than at any other time in history. 
This is truly a global humanitarian crisis. In this pivotal moment 
when COVID-19 is making displaced communities even more 
vulnerable, we remember that Church teaching encourages us to 
welcome foreigners seeking the security and livelihoods they 
cannot find in their home countries.

To know what you can do to help refugees, please go to 
www.usccb.org/events/2021/world-refugee-day

TUẦN LỄ TỰ DO TÔN GIÁO (22-29/6)
Religious Freedom Week (Jun 22-29)
Religious freedom gives us the space to 
carry out the mission. Each year, the U.S. 
Conference of Catholic Bishops (USCCB) 
observes Religious Freedom Week. 
Beginning with the feast day of Sts. Thomas More and John Fisher 
(22/06), and including the Nativity of St. John the Baptist, the week-
long commemoration ends with the feast of Sts. Peter and Paul 
(29/06).

Religious Freedom Week will be observed this year from June 22 to 
June 29 and the theme chosen is Solidarity in Freedom. “Solidarity 
means much more than engaging in sporadic acts of generosity. It 
means thinking and acting in terms of community” (Fratelli tutti, 
116). Religious freedom allows the Church, and all religious 
communities, to live out their faith in public and to serve the good 
of all.

The USCCB has prepared resources to “Pray – Reflect – Act” which 
may be found at: www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek. Each day 
focuses on different religious liberty topics of concern for the 
bishops. These materials were prepared to help people understand 
religious liberty from a Catholic perspective, pray about particular 
issues, and act on what they learn by advocating for policies that 
promote religious freedom.

Through prayer, education, and public action during Religious 
Freedom Week, the USCCB hopes to promote the essential right of 
religious freedom for Catholics and for those of all faiths.

Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.  
–2 Cr 5,14-17
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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.

HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP MỪNG BỔN MẠNG 
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thông báo cùng quý Hội 
viên về chương trình mừng Lễ Bổn Mạng 2021 như sau:
* Tĩnh Tâm: chung với Giáo xứ vào các ngày 21, 22 & 23 
tháng 6 lúc 7PM.
* Lễ Kính Thánh Bổn Mạng và Nghi thức Tuyên Hứa: 
trong Thánh lễ 7 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 27/06. 
Riêng các tân Hội viên xin có mặt từ 7:00 AM để chuẩn 
bị Nghi thức Tuyên Hứa.
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THAY ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU TRONG TAM NHẬT TĨNH TÂM 
KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP  

(21-23/06)Xin lưu ý về giờ lễ chiều trong các ngày thứ Hai (21/06), thứ Ba (22/06) và thứ Tư (23/06) sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 thay vì 7 giờ tối như thường lệ; sau đó là phần Tĩnh tâm kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự các Thánh lễ và Tĩnh tâm trong những 
ngày này.

http://www.FORMED.ORG
http://www.FORMED.ORG
http://formed.org


SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE APPLICATION
Catholic Charities Dallas (CCD), in partnership with CCUSA and 
Walmart Foundation, is offering SNAP (food stamp) application 
assistance to educate families about the Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) and reduce hunger. Contact CCD 
today to learn more: 972-587-8001 or SNAP@ccdallas.org.
Please click on this following link for more information
www.cathdal.org/CCD_SNAP_Flyer_English_and_Spanish.pdf

Giáo xứ đã bắt đầu nhận đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card) 
hoặc thẻ ATM (Debit Card) qua trang mạng của Giáo xứ. Với cách 
đóng góp này, Ông Bà và Anh Chị Em có thêm một cách thức nữa 
để đóng góp tiền rổ, tiền thâu đợt 2 cho Giáo Phận Dallas, và 
trong tương lai có các mục khác được dễ dàng cho mọi người và 
thuận tiện hơn cho những ai muốn đóng góp mà không thể gởi qua 
bưu điện hoặc mang bì thơ đến nhà thờ được vì Đại dịch 
COVID-19.
Để đóng góp online, xin vào trang mạng của Giáo xứ dmhcg.org, 
sau đó bấm vào mục “Donation – Đóng góp online”, kế tiếp đánh 
vào số tiền đóng góp (Donation Amount), và đánh vào Số Danh 
Bộ và Số Điện Thoại (Số Danh Bộ thì tốt hơn) để Hội đồng Tài 
chánh có thể cung cấp giấy xác nhận cho mọi người trong việc 
khai thuế sau này.

If you need help with SNAP (food 
stamp), applications, call 972-587-8001 
or email: SNAP@ccdallas.org
Catholic Charities Dallas serve over 4 
million people in 9 North Texas counties. 
CCD in partnership with CCUSA and 

Walmart Foundation is offering SNAP (food stamp) application 
assistance to educate families about the Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) program and reduce hunger.

The right call for all in need: 866.CCD.7500 or go to ccdallas.org, 
address: 1421 W. Mockingbird Lane Dallas, TX 75247.

CCD needs your help. Your gift can change lives. To make a 
donation, visit ccdallas.org/donate or text: HOPE to 501501. A 
one-time donation of $25 will appear on your mobile phone bill. 
Message & data rates may apply.

FOOD PANTRY
FOOD PANTRY is available to everyone who live in the Garland 
Zip Codes (75044 & 75042), All Richardson, and most of Dallas 
zip codes to get FREE FOOD 1 TIME PER WEEK.

Requirement: (a) 1 type of ID either Driver’s License or Passport 
AND (b) Any current bill with their address and name or 
Apartment contract.
Open: Monday – Thursday 8 AM–4 PM, Saturday 9 AM–2 PM
Address: Network-Community Ministries (741 S Sherman St., 
Richardson, TX 75081).     (972) 234-8880

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.
Our columbarium is a shared space for the remains our loved ones 
within the community. The general policy of our parish is to keep 
the columbarium as clean as possible. Please do not place any 
planters, balloons, candles, glassware, or any type of mementos in 
the columbarium. All flowers or other ornaments will be removed 
on a weekly basis. Also, food and/or beverage items are strictly 
prohibited from being left in the columbarium. Only picture plaques 
and name plates ordered by the parish are allowed to be affixed 
to niches. Thank you so much for keeping our columbarium clean 
and respectful for all families to come and pray in remembrance of 
their loved ones.

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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TĨNH TÂM LINH THAO
VÙNG DALLAS-FORT WORTH
Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của tín hữu Việt Nam vùng 
Dallas-Fort Worth, Nhà Tĩnh Tâm Montserrat hiện đang tổ chức 
hai khóa tĩnh tâm bằng tiếng Việt cho năm 2021. Tất cả sẽ được 
hướng dẫn bởi linh mục Dòng Tên Giuse Nguyễn trọng Tước S.J. 
(bút danh Nguyễn Tầm Thường).

Để chọn khóa, ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng 
www.montserratretreat.org/tinhtam-vn

http://SNAP@ccdallas.org
http://www.cathdal.org/CCD_SNAP_Flyer_English_and_Spanish.pdf
http://www.dmhcg.org
https://freedonationkiosk.com:9011/mophp/donation/new
mailto:SNAP@ccdallas.org
http://ccdallas.org
http://1421 W. Mockingbird Lane Dallas, TX 75247
http://ccdallas.org/donate
http://ccdallas.org
http://www.txabusehotline.org
http://blandregan@cathdal.org
http://www.montserratretreat.org/tinhtam-vn


SUNDAY REFLECTION: TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  [B] 
(Jb 38:1, 8-11; 2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41)

esus asks the disciples two interesting questions in this 
Sunday’s Gospel reading (Mc 4:35-41): “Why are you 
afraid” and “Have you no faith?” The first deals with our 

circumstances and the second with our responses to our 
circumstances.

In response to the first we can list a host of reasons why we are 
afraid, for life is full of frightening situations. We enter the world 
frightened as we are taken from the warmth and security of the 
womb and thrust into the cold insecurity of the birthing room 
where we promptly get our bottom spanked. We live our lives 
having to confront many real and imagined fears such as 
sickness, abandonment, broken relationships, and unexpected 
and uncontrollable disasters, the last of which often ends in an 
untimely and/or humiliating death. “Why are you afraid?” — 
because a fearful storm can break around us at any time.

But the second question “Have 
you no faith?” is the one that a 
Christian should have a different 
answer to than does the non-
Christian. Because tho      ugh 
the rain storms on both the good 
and the bad our response to the 

storm should be different. When fearsome storms enter our 
lives do we think that God is distant, asleep in the boat, uncaring 
about what’s happening to us and impotent to help? Or are we 
convinced and assured that God is here walking with us in the 
midst of the storm awake and in control, and that his love will 
assuredly cause all things to work together for our good and his 
(Romans 8:28), and that he as able to do anything and everything 
that needs to be done to see us through the storm? “Have you 
no faith?”—not as much as we should yet he will remain faithful.

We will invariably encounter fearful situations in life but the 
issue will always boil down to whether we will allow fear to 
control us or whether, as the second reading suggest, we will 
allow the love of God to control us. Whenever, in our weakness 
and in the face of fearful situations the question arises, “Teacher, 
do you not care if we perish?” we must let the love of Christ 
provide the answer and control our response, and not let the 
unknown fear reign in our mind. When we let fear control our 
response to the unexpected and uncontrollable tragedy that 
enters our life we become self-serving with self-preservation 
being our primary goal. But the love of Christ enables us to 
abandon living for ourselves during these times of danger and 
instead to live for him, and for those around us because of him. 
This is one way in which the “new creation” is expressed within 
us, changing our fear and self-preservation into love which no 
longer views the disastrous situation simply from “a human 
point of view.”

rong suốt 
dòng lịch 
sử, nghệ 
t h u ậ t 
Công giáo 

đã phục vụ cho nhiều 
lãnh vực, từ giáo dục 
đức tin đến linh cảm 
thiêng liêng. Tuy 
nhiên, ngay cả các tác 
phẩm nghệ thuật nổi 
tiếng và được đánh giá 
cao nhất lại vẫn nhạt 
nhòa so với một bức 
chạm khắc đơn giản 
trên tường trại tù của 
Đức Quốc xã. Mặc dù 
không có màu sắc và ít 
nét, tác phẩm đã được 
chạm khắc trong thời 
điểm tuyệt vọng nhất 
của người nghệ sĩ. Tác phẩm thể hiện niềm hy vọng và sự tin tưởng 
vào Đấng Kitô - đã bay bổng lên khi đối mặt với sự khủng bố và tuyệt 
vọng do các trại tập trung gây ra.

Trong trại tù khét tiếng Auschwitz của Đức Quốc xã trong Thế chiến 
II, không thiếu những câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì của 
người Công giáo khi đối mặt với sự bách hại. Chính nơi đó, Thánh 
Maximilian Kolbe đã hy sinh bản thân để cứu một người đàn ông Do 
Thái, người đã sống sót sau khi bị giam cầm và tiếp tục tham dự lễ 
phong chân phước cho Thánh Kolbe. Tấm gương của Thánh 
Maximilian Kolbe đã và sẽ truyền cảm hứng cho lòng mộ đạo trong 
nhiều thế hệ.

Quanh góc phòng giam nơi Thánh Maximilian Kolbe qua đời, có 
một dấu ấn khác về sự kiên trì trong đức tin Công giáo. Ở đó, trong 
phòng giam số 21 của nhà tù, có hai bức chạm khắc: Thánh tâm 
Chúa Giêsu và Đóng đinh vào Thập giá.

Nữ tu Kathy DeVico, Tu viện trưởng Tu viện Redwoods xác định 
nghệ sĩ điêu khắc này là Stephan Jasienski, thiếu úy của Lực lượng 
vũ trang Ba Lan. Jasienski, một tù nhân chiến tranh, đã chạm khắc 
những hình ảnh này bằng chính các móng tay của mình. Anh qua đời 
tại trại Auschwitz vào năm 1944, nhưng tuyên ngôn đức tin của anh 
vẫn còn trên bức tường cho đến ngày nay.

Nói về nhà điêu khắc này, nữ tu viện trưởng DeVico viết:

Điều gì đã làm cho trái tim Stephan không trở nên chai cứng vì cay 
đắng? Điều gì đã khiến cho anh ta không ‘căm ghét’ kẻ thù của 
mình? Rõ ràng, chính lời cầu nguyện và mục tiêu của anh ấy, khi anh 
ngồi trong phòng giam khắc chạm hình ảnh này bằng móng tay của 
mình, đã làm cho trái tim anh trở nên giống trái tim Chúa Kitô. Trái 
tim ‘Chúa Giêsu’ là hình ảnh chân thật nhất của trái tim chúng ta’… 
có lẽ Stephan đã tìm thấy trái tim của mình qua trái tim Chúa Kitô.

J-P Mauro (Aleteia)
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