
ách đây gần 53 năm, vào ngày 29 tháng 7 năm 1968, Thánh 
Giáo hoàng Phaolô VI – ngài sẽ được tuyên hiển thánh vào 
ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican - đã ban hành Thông 

điệp “Humanae Vitae” (Về Sự Sống Con Người). Thông điệp này lặp 
lại giáo huấn truyền thống của Hội thánh về phẩm giá con người và 
tính dục là món quà cao quý Thiên Chúa trao ban cho đôi vợ chồng 
để họ có thể cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng. Nói một 
cách khác, theo Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, bản chất của tình yêu 
hôn nhân không phải do con người tự tạo ra nhưng do kế hoạch của 
một Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, tình yêu hôn nhân chỉ viên mãn 
nơi những người phối ngẫu khi nào diễn tả được sự trọn vẹn cả từ 
trong linh hồn đến thể xác, trung tín từ trong tư tưởng lẫn hành động 
và triển nở trong việc sinh sản và dưỡng dục con cái. Do đó, qua 
Thông điệp “Humanae Vitae”, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI kêu gọi 
các đôi vợ chồng Công giáo hãy đi theo giáo huấn ngàn xưa của Hội 
thánh là không được ngừa thai nhân tạo vì như thế là tách rời bản chất 
kết hiệp và sinh sản của quan hệ vợ chồng. 

Rất tiếc, Thông điệp “Humae Vitae” đã không được tiếp nhận bởi 
nhiều người cả trong và ngoài Giáo hội. Một số khá đông giám mục, 
linh mục, thần học gia đã lên tiếng bác bỏ giáo huấn trên đây, cho 
rằng điều Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nói trong thông điệp là lỗi 
thời, không theo kịp đà tiến hóa của khoa học kỹ thuật và thực tế cuộc 
sống con người!!! Tuy nhiên, 53 năm sau khi thông điệp ra đời, những 
cảnh báo của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI về những hậu quả của 
việc sử dụng ngừa thai nhân tạo đều được thấy rõ: Sự bất trung trong 
đời sống vợ chồng gia tăng, tiêu chuẩn luân lý bị hạ thấp, chính phủ 
sử dụng các biện pháp cưỡng ép người dân sử dụng ngừa thai nhân 
tạo để kiểm soát dân số, phụ nữ không còn được tôn trọng như con 
người với đầy đủ phẩm giá mà chỉ được xem như đồ vật để thỏa mãn 
dục vọng, và con người thêm kiêu ngạo cho rằng mình có quyền hoàn 
toàn trên thân xác dẫn đến việc gia tăng chung sống trước hôn nhân, 
phá thai, đẻ mướn, kết hợp đồng tính, chuyển giới...

Việc Thánh Giáo hoàng Phaolô VI bị ngay chính một số con cái trong 
Giáo hội khước từ bởi vì sứ điệp có tính cách ngôn sứ của ngài trong 
“Humanae Vitae” có thể được xem như là minh họa cho việc Chúa 
Giêsu bị khinh thường từ những người đồng hương ở Nazarét như 
được thuật lại trong Bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ 14 Thường niên 
năm B hôm nay (Mc 6:1-6). Giống như một số người chống đối 
Thông điệp “Humanae Vitae” khi kiêu ngạo cho rằng họ biết ý muốn 
của Thiên Chúa về đời sống vợ chồng tốt hơn chính Thánh Giáo 
hoàng Phaolô VI, những người đồng hương của Chúa Giêsu vì thành 
kiến cho rằng họ biết quá rõ tông tích của Chúa Giêsu là con ông thợ 
mộc Giuse và bà Maria nên không thể nào chấp nhận được sứ điệp 
của Ngài và vì thế khước từ Ngài chính là Đấng Cứu Thế.

Như thế, xem ra người tín hữu nào cũng có thể nói rằng mình tin vào 
Thiên Chúa và vẫn đi tham dự Thánh lễ, cầu nguyện hằng ngày 
nhưng thực tế cho thấy mối tương quan của họ với Thiên Chúa nhiều 
khi cần phải xét lại bởi vì họ chỉ muốn nhận ra Thiên Chúa và sứ 
điệp của Ngài khi nào những điều này phù hợp với ý muốn của họ 
mà thôi. Do đó, họ khó có thể nào nhận ra nơi người nghèo đói ăn 
xin lời mời gọi khẩn thiết của Thiên Chúa muốn được giúp đỡ; hoặc 
họ khó có thể nào nhận ra nơi những người nhập cư “bất hợp pháp” 
là khuôn mặt của Thiên Chúa đang kêu gào lòng cảm thương; hoặc 
họ khó có thể nào nhận ra lời khuyên bảo của người phối ngẫu để 
đừng tiếp tục sa vào vòng tội lỗi của cờ bạc, trai gái, rượu chè, hút 
sách, chính là lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa hãy ăn năn 
sám hối; hoặc họ khó có thể nào nhận ra nơi sở làm, chợ búa cũng 
chính là nơi Thiên Chúa mời gọi họ hãy sống liêm chính, công bằng, 
bác ái và hy sinh.

Tóm lại, Bài Phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng khiêm 
nhường để mở rộng tâm hồn nhìn nhận sứ điệp của Thiên Chúa và 
những vị ngôn sứ nơi những con người chúng ta gặp gỡ trong cuộc 
sống thường ngày có khi là người thân và bạn bè của chúng ta; đồng 
thời, chúng ta cũng hãy trở thành những vị ngôn sứ của Thiên Chúa 
khi chúng ta can đảm sống sứ điệp yêu thương của Ngài trong sự 
thật và không thỏa hiệp với gian dối nhằm đạt lợi ích tiền tài và danh 
vọng. Cuối cùng ra, chúng ta hãy lắng nghe kỹ lời Chúa Giêsu phán 
ngày xưa: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì!”  
(Mc 8:37).

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 XIV THƯỜNG NIÊN [B]
NGÀY 4/7/2021

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R
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 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
  Thầy Phạm Hồng Phúc     (971) 227-6235
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 (4/7/2021):
Giáo xứ vẫn tiếp tục phát trực tuyến Thánh lễ hằng ngày và các 
ngày Chúa nhật trên website dmhcg.org. Ngoài ra, Đức Cha Edward 
Burns vẫn cho miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa 
nhật và các ngày lễ buộc đối với các tín hữu trong Giáo phận Dallas, 
cho đến Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời vào Chúa nhật ngày 15/8.

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 4/7. Chúa nhật 14 Thường niên năm B. 
Lễ Độc lập Hoa Kỳ. �

• Thứ Hai 5/7. Lễ Thánh Antôn Zacaria, Linh mục; Thánh Êlisabét 
của Bồ Đào Nha.

• Thứ Ba 6/7. Lễ Thánh Maria Gôrétti, Trinh nữ, Tử đạo.
• Thứ Tư 7/7 trong Tuần 14 Thường niên.
• Thứ Năm 8/7 trong Tuần 14 Thường niên.
• Thứ Sáu 9/7. Lễ Các Thánh Tử đạo Trung quốc.
• Thứ Bảy 10/7. Biệt kính Đức Mẹ
• Chúa Nhật 11/7. Chúa nhật 15 Thường niên năm B. 

 ☛ Quyên tiền giúp Giáo hội Phi châu.

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  HẰNG NGÀY & CHÚA NHẬT
( 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

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
xin chân thành phân ưu cùng quý tang quyến trước sự ra đi của

Ông Giuse Nguyễn Hữu Pháp
(08/04/1963 – 16/06/2021)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện 
xin Thiên Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse về Thiên Đàng

cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

ĐỌC KINH PHỤNG VỤ
Kể từ thứ Hai ngày 5/7, việc đọc kinh phụng vụ chung của cả 
cộng đoàn giáo xứ từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ được trở lại với thời 
khóa biểu 6:40AM cho Kinh sáng và 6:10PM cho Kinh chiều. 
Kính mời mọi người đền sớm để cùng đọc kinh chung của 
Hội thánh.

CẦN THẦY CÔ GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ
Văn phòng Giáo dục đang cần thêm Thầy Cô cho các lớp Giáo lý 
và Việt ngữ trong niên học 2021-2022. Xin vui lòng liên lạc với 
Thầy Lê Thanh (Việt ngữ) hoặc Thầy Phạm Hồng Phúc (Giáo lý). 
Thầy Phạm Hồng Phúc được Cha Chính xứ bổ nhiệm làm Điều 
hợp viên Chương trình Giáo lý cho niên học 2021-2022 kể từ 
ngày 1/7.
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Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 7/2021
The Pope’s Prayer Intention for July 2021

† Cầu Nguyện Cho Tình Bạn Xã Hội: Chúng ta hãy cầu 
nguyện sao cho, trong những tình huống xung đột về xã hội, 
kinh tế và chính trị, chúng ta có thể trở thành những kiến trúc 
sư can đảm và nhiệt huyết của đối thoại và tình bạn.

† Social Friendship: We pray that, in social, economic and 
political situations of conflict, we may be courageous and 
passionate architects of dialogue and friendship.

RỬA TỘI TRẺ EM 10/7 | INFANT BAPTISM
Nghi thức Rửa tội Trẻ Em sẽ được cử hành vào thứ Bảy tuần thứ 2 
trong tháng Bảy, tức là vào ngày 10 tháng 7 tại Nhà thờ lúc 3 giờ 30 
chiều. Những cha mẹ nào muốn ghi danh rửa tội cho con em, xin vui 
lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc, chậm nhất vào 
ngày thứ Tư ngày 7 tháng 7 để điền đơn và nhớ đem theo bản sao giấy 
khai sinh. Xin lưu ý, người đỡ đầu (godparent) không được là cha mẹ 
và phải là người Công giáo sống đạo (nếu kết hôn, không sống trong 
tình trạng rối), cũng như đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Người đỡ đầu 
không nhất thiết phải có cùng tên thánh và cùng giới tính với em bé 
được rửa tội.

Do you want to get your child baptized? The next baptism date is 
Saturday July 10th at 3:30PM in the Church. To register, please go to 
the Parish Office during business hours by Wednesday July 7th to fill 
out the form. Please bring a copy of birth certificate of the child to be 
baptized.

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


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.
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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

Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người 
thương xót chúng con. –2 Cr 12, 7-10
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1. Việc đeo khẩu trang được khuyến khích đối với tất cả mọi 
người khi ở trong Nhà thờ và trong các cơ sở của Giáo xứ.

2. Việc đeo khẩu trang được yêu cầu đối với bất kỳ ai chưa được 
chủng ngừa đầy đủ từ 3 tuổi trở lên khi ở trong Nhà thờ hoặc 
trong các cơ sở của Giáo xứ. Giáo xứ sẽ không kiểm tra việc 
chứng nhận chích ngừa nhưng chỉ dựa vào sự trung thực của 
mọi người.

3. Việc đeo khẩu trang không còn được yêu cầu đối với những 
ai đã được tiêm chủng đầy đủ. Tiêm chủng đầy đủ có nghĩa là 
được tiêm 2 liều dối với các thuốc chủng ngừa Pfizer và 
Moderna, và 1 liều đối với thuốc chủng ngừa Johnson & 
Johnson.

4. Để đem lại sự an toàn chung cho cả cộng đoàn, các hàng ghế 
từ giữa nhà thờ về phía Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được 
dành riêng cho những người đeo khẩu trang mà thôi, trong đó 
có các ca viên. Còn các hàng ghế từ giữa nhà thờ về phía tượng 
Thánh Giuse dành cho những ai đã được chủng ngừa đầy đủ. 
Còn trong Nhà nguyện và Hành lang Nhà thờ không có khu 
vực dành riêng. Trong các Thánh lễ cuối tuần của tháng 7, xin 
các hội doàn giúp hướng dẫn để mọi người làm quen với chỉ 
dẫn mới.

5. Vì nhiều em lễ sinh chưa đến tuổi chích ngừa, tất cả các em 
phải mang khẩu trang khi giúp lễ.

6. Các linh mục, phó tế, và thừa tác viên ngoại thường cho rước 
lễ phải đeo khẩu trang khi trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu.

7. Những người đọc sách thánh và hát đáp ca không cần đeo 
khẩu trang khi lên bục giảng làm phần sự nếu đã được chich 
ngừa đầy đủ.

8. Những ai yếu mệt, thường ho hen, có các triệu chứng của 
bệnh Covid-19, hoặc hệ thống miễn nhiễm yếu kể cả khi đã 
được chích ngừa, xin vui lòng ở nhà để bảo vệ sực khỏe cá nhân 
và cộng đoàn.

9. Đức Cha Edward Burns vẫn cho miễn chuẩn bổn phận tham 
dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc đối với các tín 
hữu trong Giáo phận Dallas, cho đến Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về 
Trời vào Chúa nhật ngày 15/8.

10. Giáo xứ vẫn tiếp tục phát trực tuyến Thánh lễ hằng ngày và 
các ngày Chúa nhật trên website dmhcg.org.

Fourth!

http://www.prolifedallas.org/bootcamp
http://dmhcg.org


BÁO CÁO TÀI CHÁNH (Chúa Nhật 27/6/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Khối Giáo Dục (Registration Fees) $13,940.00 
Online Donation (Parish) $395.00 
Peter's Pence $3,158.00
Quảng Cáo $600.00
Quỹ Bác Ái $500.00
Rửa Tội $370.00
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ $37.00 
Xin Lễ $30.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
 Ngăn Số        Tên                                 Số Tiền

0011 Vũ Huy Cường  $500.00 
0218 Võ Phát  $600.00 
0307 Vũ Thị Loan  $600.00 
0746 Elisa Wong  $2,200.00 
0839 Trần Thị Thúy Phượng  $1,000.00 
0840 Trần Thị Thúy Phượng  $100.00 
0841 Nguyễn Thanh Tiana  $100.00 
0842 Đào Thị Ngọc  $2,800.00 
0906 Ngô Mạnh Tùng  $100.00 

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.

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.

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

Chúa Nhật XIV Thường Niên [B] Ngày 4-7-2021  ♦ Trang 6 ♦

http://www.FORMED.ORG
http://www.FORMED.ORG


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

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.

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.
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SUNDAY REFLECTION: FOURTEENTH  SUNDAY IN ORDINARY TIME  [B] 
(Ez 2:2-5; 2 Cor 12:7-10; Mk 6:6-6a)

n May 13, 1981 an assassin’s bullet ripped through 
the stomach of Pope John Paul II, and initiated a trial 
of suffering that lasted several months, required 

multiple surgeries, was complicated by a viral infection, and 
required two lengthy hospital stays. Yet through this ordeal Pope 
John Paul II maintained a positive spirit and demonstrated ongoing 
concern for others and for the Church. Whereas many would 
have bemoaned their fate, Pope John Paul II confessed, “One 
hand fired, and another one guided the bullet.’ For him there is 
no doubt about the protection which saved him from death…” 
(Be Not Afraid, by Andre Frossard).

How people respond to the difficulties they encounter in life is a 
theme of this Sunday’s Mass readings. We see God’s people 
confronted with difficult situations, situations which most of us 
would call major problems. For instance, Ezekiel was given the 
very difficult task of trying to communicate with obstinate and 
rebellious people. Paul faced a different problem, he experienced 
a physical malady that some think was an eye disease, which 
hindered and limited his freedom to serve Christ. These problems, 
which are similar to ones we confront, reinforce the reality that a 
Christian believer is not immune to difficulties. On the contrary, 
they demonstrate that sometimes a believer’s problems are 
multiplied by virtue of being a believer.

The issues we must face when we encounter problems is whether 
we view them as obstacles or opportunities, and whether we 
view ourselves as victims or victors. In honesty we must confess 
that frequently these situations are viewed primarily as obstacles 
wherein we do not see the opportunities, but only see ourselves 
as being victimized by unpleasant circumstances. The perspective 
which we need in order to change the way we view difficult 
circumstances, is faith, faith in the goodness of God and faith in 
the power of God to help.

We see in this week’s Gospel reading that people’s obstinate 
unwillingness to trust in Jesus created a situation where they 
could not experience Christ’s power. They had the unfortunate 
inclination to view Jesus’ power in light of their own limitations. 
However, for God’s children life’s problems are really opportunities 
for us to exercise our faith. As our faith is exercised it is made 
stronger through the process, and we experience Christ’s power 
in new and unusual ways.  Ezekiel could not be obedient and at 
the same time sit around and bemoan his job assignment. He 
had to believe that God knew what was best and in faith proceed 
with the assignment given him. Paul, utilized his faith to ask for 
deliverance from his malady, and when God said, “No,” Paul 
used his faith not to simply surrender stoically to his condition, 
but to glory in it, looking to see how God’s grace would be 
magnified through his life because of his sickness. Their faith in 
God’s love and power enabled them to recognize, as did John 
Paul II, that in reality another hand, God’s, directed their lives. 
When we view the difficulties and complications that enter our 
lives as wonderful opportunities to experience God’s love, 
grace, and power, we will find ourselves at peace, energized to 
do what we can, and amazed at the miracles God works in us 
and on our behalf.

“For this reason, Jesus did not hesitate to proclaim the 
blessedness of those who suffer: ‘Blessed are those who mourn, 
for they will be comforted. …

“This blessedness can only be understood if one admits that 
human life is not limited to our time spent on earth but is wholly 
directed to perfect joy and fullness of life in the hereafter. Earthly 
suffering, when accepted in love, is like a bitter kernel containing 
the seed of new life, the treasure of divine glory to be given 
humanity in eternity. … It is this hope that is nourished by Christ’s 
promise.” (Go in Peace, by Pope John Paul II, page 171).

2 Cor 12,10
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