
rong Bài Tin Mừng Chúa nhật 26 Thường niên năm B hôm nay 
(Mc 9:38-43,45,47-48), Chúa Giêsu nói với các môn đệ đừng lo 
lắng nếu có ai dù không thuộc về nhóm của các ông mà nhân 

danh Ngài làm phép lạ. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Nếu ai không 
chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:39). Từ lời phàn nàn của 
Gioan về việc có những người trừ được quỷ mà không thuộc nhóm của 
các ông, các môn đệ hình như muốn hạn chế ảnh hưởng của Chúa Giêsu 
chỉ trong nhóm của các ông mà thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói rất rõ là 
đứng trước điều thiện hảo Ngài quyền năng của Thiên Chúa không thể 
nào bị giới hạn và bất cứ ở đâu sự dữ bị tẩy trừ, thì điều đó cho thấy có 
bàn tay của Thiên Chúa. 

Công đồng Vatican II khẳng định: “Giáo hội Công giáo không hề phủ 
nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo [không phải 
Kitô giáo]. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo hội xét thấy những 
phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết kia, 
tuy rằng có những điểm khác với chủ trương mà Giáo hội duy trì, nhưng 
cũng thường đem lại ánh sáng của Chân Lý, Chân Lý chiếu soi cho hết 
mọi người.” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, 2)

Khi Giáo hội tuyên bố như trên thì điều đó không có nghĩa là “đạo nào 
cũng tốt” theo cách suy nghĩ của nhiều người, kể cả của một số người 
Công giáo thiếu hiểu biết. Thật vây, đức tin người Kitô hữu dạy rằng  
“ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô-là-Đầu thông qua trung gian là Hội 
thánh, thân thể Người. Những ai biết rằng Hội thánh được Đức Kitô 
thiết lập và cần thiết cho ơn cứu độ mà không muốn bước vào hay không 
muốn gắn bó với Hội thánh, thì sẽ không được cứu độ. Ngoài ra, nhờ 
Đức Kitô và Hội thánh Người, những người, không vì lỗi mình mà không 
biết Tin Mừng của Đức Kitô và Hội thánh Người, nhưng chân thành đi 
tìm Thiên Chúa và dưới ảnh hưởng của ân sủng, cố gắng thực hiện ý 
Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của lương tâm, vẫn có thể đạt được ơn 
cứu độ muôn đời.”  (Toát yếu Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 171).

Như vậy, những việc thiện mà con người, kể cả người vô thần, có thể 
thực hiện được xuất phát từ một lương tâm do Thiên Chúa đặt để nơi họ 
để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ Người ban nơi Mầu 
nhiệm Cứu độ của Đức Giêsu. Do đó, “Giáo hội rao giảng và có bổn 
phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, Đấng là ‘con đường, sự thật và 
sự sống’ (Ga 14:6), nơi Người, con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung 
mãn và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình.” (Tuyên ngôn 
Nostra Aetate, 2)

Dĩ nhiên, việc loan báo Tin Mừng có hiệu quả không phải chỉ qua lời nói 
suông mà phải qua hành động cụ thể. Do đó, khi người Kitô hữu không 
sống theo điều Chúa dạy thì không những ảnh hưởng đến phần rỗi linh 
hồn của mình mà còn gây gương mù cho tha nhân khiến họ không nhận 
ra được Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lý do mà cũng 
trong Bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu nghiêm khắc 
dạy bảo các môn đệ: “Nếu tay con làm cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà 
cụt một tay, mà được sự sống, còn hơn là có đủ hai tay mà vào hỏa ngục. 

Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân 
mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa 
ngục. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt 
mà vào được Nước Thiên Chúa, còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào 
hỏa ngục.” (Mc 9:42-46). Chắc chắn, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng 
ta thực hiện theo nghĩa đen vì nếu hiểu theo nghĩa đen thì có lẽ cả thế 
giới này toàn những người tàn tật hết, và còn đâu là hiệu quả của Bí tích 
Giao hòa với Thiên Chúa mỗi khi hối nhân đến xưng tội với vị linh mục. 
Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà được phép coi thường tính chất 
mạnh mẽ và quyết liệt của lời dạy Chúa Giêsu khi Ngài đòi buộc chúng 
ta phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh để được ơn cứu rỗi, để được vào 
Nước Trời.

Hằng năm, 
người Công 
giáo tại Hoa Kỳ 
cùng những anh 
chị em thuộc 
các tôn giáo 
khác cử hành 
“40 Ngày Cho 
Sự Sống” và 
năm nay thời 
gian này bắt 
đầu từ ngày 22 
tháng 9 đến 31 
tháng 10 như là 
một nỗ lực cho 
việc phò sự 
sống bằng sự cầu nguyện, ăn chay, canh thức và giúp đỡ những thai phụ 
và thai nhi. Đây là những việc làm của yêu thương và mang tính cấp bách 
vì người bị tổn thương nhất chính là các thai nhi, cách riêng khi Hạ viện 
Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của những dân biểu gọi là Công giáo, 
đang tung ra một luật mới cho phép phá thai không hạn chế trong bất kỳ 
giai đoạn nào của thai kỳ. Điều này đã khiến Tổng Giám mục Salvatore 
Cordileone của Tổng Giáo phận San Francisco phải đau đớn thốt lên: 
“Dự luật này là luật lệ mà người ta mong đợi từ một kẻ thờ bái Satan, chứ 
không phải từ một người Công giáo ngoan đạo.”

Chúa nhật cuối cùng của tháng 9 hôm nay cũng là “Ngày Thế Giới Di 
Dân và Tị Nạn”. Chúng ta hãy đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 
Phanxicô hãy sống đúng với căn tính người Công giáo khi mở rộng tâm 
hồn và vòng tay để đón nhận mọi người, trong đó có nhiều người di dân 
và tị nạn, người tản cư và nạn nhân của nạn buôn người. 

Sau hết, Chúa nhật hôm nay cũng là “Chúa Nhật Linh Mục” (Priesthood 
Sunday), chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân linh mục cho Hội 
thánh và cầu nguyện cho các ngài được sống theo tinh thân của Vị Mục 
Tử Tối Cao chính là Đức Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải 
để được phục vụ.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Chân phước 
Kaspar Stanggassinger mà Dòng Chúa Cứu Thế mừng kính hôm nay, xin 
ban cho chúng con sức mạnh để biết tránh xa khỏi các chước cám dỗ và 
dứt khoát đoạn tuyệt với tội lỗi, cùng ra sức sống đời yêu thương, hy sinh 
và tha thứ đối với tha nhân. Amen.

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
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VISIT DMHCG.ORG
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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
Anh Nguyễn Tường Long (469) 835-7345

Ca Đoàn
Thánh Linh (214) 289-9581
Trinh Vương (469) 556-9479
Augustine (971) 227-6235
Fiat (214) 529-5698
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 Đỗ Phong (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 Phạm David (469) 602-1288

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

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

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

Nhóm Bảo Trì TT An Phong
Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236

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 Trịnh 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.

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  M Ụ C  V Ụ
 ✞ Lễ Chiều Thứ Bảy*  6:00 PM
 ✞ Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:30 AM
 ✞ Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
 ✞ Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
 ✞ Lễ IV (Lễ Gia Đình)  5:00 PM

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

Thứ Bảy 
Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  5:30 PM
Thánh Lễ  8:00 AM & 6:00 PM*

Thứ Năm tuần 1 & 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) 7:45 PM – 8:15 PM

Thứ Sáu trong tuần
Chầu Thánh Thể 6:30 PM – 7:00 PM

Thứ Sáu tuần 1 & 2 trong tháng
Chầu Lượt   7:30 AM – 6:30 PM

Lễ Trọng và Buộc: Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ   
  trong BTMV hằng tuần hoặc trên website.

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 VP Giáo Xứ hoặc (562) 682-8591

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ
Giáo Lý: Sáng: 9AM – 10:15AM; Chiều: 1:45PM – 3PM
Thánh Lễ: 12PM (ở Nhà Thờ)

Việt Ngữ: 10:30AM – 11:45AM
Thiếu Nhi Thánh Thể: Chầu Thánh Thể 1:15PM mỗi đầu tháng



Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái 
chúc mừng nhân Lễ Hôn phối vào thứ Bảy 25/09/2021 của

Anh John Đinh & Chị Helen Nguyễn
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình

anh chị được sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

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

Bà Anna Đỗ Thị Nam
(10/03/1939 – 16/09/2021)
Bà Maria Vũ Thị Thanh
(08/10/1940 – 16/09/2021)

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

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

• Chúa Nhật 26/9. Chúa nhật 25 Thường niên năm B.  
     Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn. Chúa Nhật Linh Mục.

• Thứ Hai 27/9. Thánh Vinhsơn đệ Phaolô, Linh mục. Lễ Nhớ.
• Thứ Ba 28/9. Thánh Wenceslaus, Tử đạo; Thánh Lôrenxô Ruiz 

và Các Bạn Tử đạo.
• Thứ Tư 29/9. Lễ Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrien và 

Raphaen. Lễ Kính. Bổn mạng Ban Giúp Lễ & Ban Trật Tự.
• Thứ Năm 30/9. Thánh Giêrônimô, Linh mục & Tiến sĩ Hội 

thánh. Lễ Nhớ. Bổn mạng Ban Đọc Sách Thánh.
• Thứ Sáu 1/10. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ & Tiến sĩ 

Hội thánh. Lễ Nhớ. Bổn mạng Giáo khu 1.
• Thứ Bảy 2/10. Các Thiên thần Hộ thủ. Lễ Nhớ.
• Chúa Nhật 3/10. Chúa nhật 27 Thường niên năm B.  

     Chúa nhật Tôn Trọng Sự Sống.

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 7:30AM và 10AM
Thánh lễ từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 7AM
Thánh lễ sáng thứ Bảy lúc 8AM

( 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

Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã 
nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”

 –Ga 15, 15b

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH (26/09)
Vào Chúa nhật ngày 26/9, Phụ huynh các em học sinh Giáo lý và 
Việt ngữ có cuộc họp với những thầy cô đặc trách Giáo lý và Việt 
ngữ tại Hội trường Trung tâm Thánh An Phong nhằm thông báo 
một số điều quan trọng để có thể tích cực cộng tác trong việc giảng 
dạy con em. 

Các Phụ huynh có thể chọn họp hoặc buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ 
15 hoặc buổi chiều từ 1 giờ 45 đến 3 giờ. Vì tương lai của con em, 
xin Quý Phụ huynh vui lòng đến họp đông đủ và đúng giờ.
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Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 01/10/2021 sẽ có Chầu Thánh Thể 
liên tục tại Nhà Nguyện từ sau Thánh Lễ 7AM – 6:30PM. 

Đặc biệt từ 3PM – 3:15PM: 
Lần chuỗi chung kính Lòng Chúa Thương xót.

Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy 
Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa lành  

cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.

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


RỬA TỘI TRẺ EM 9/10 | Infant Baptism
Nghi thức Rửa tội Trẻ Em sẽ được cử hành vào thứ Bảy tuần 
thứ 2 trong tháng, là ngày 9 tháng 10 tại Nhà thờ lúc 3:00PM. 
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 6 tháng 10 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 October 9th at 3:30PM in the Church. To register, please go 
to the Parish Office during business hours by Wednesday October 6th 
to fill out the form. Please bring a copy of birth certificate of the child 
to be baptized.

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.

Vì Thánh Thể là căn bản đức tin người 
Công Giáo và cuộc sống của Giáo Xứ, 
Chương Trình Cầu Nguyện Với Chén 
Thánh Ơn Gọi khuyến khích các gia 
đình ghi danh để cầu nguyện cho ơn 
gọi bởi vì chính từ trong gia đình mà 
chúng ta sẽ gieo các hạt giống ơn gọi 
đời sống linh mục và tu sĩ.

Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước khi 
ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia đình tham gia vào Chương 
trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Ơn Gọi, 
và ngài ủy thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi đời sống 
linh mục và tu sĩ.

Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng đáng 
để mọi người có thể qui tụ và cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. 
Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở lại 
trong Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.

Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà để 
cầu nguyện, xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ: 
     (972) 414-7073          dmhcggarland@gmail.com

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT BẰNG TIẾNG ANH
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là giáo xứ thể nhân (personal 
parish) được thành lập vào năm 1993 dành cho người Công giáo 
Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sống đạo của các gia 
đình Công giáo người Việt khi càng ngày có những cha mẹ đi lễ 
tiếng Việt trong khi con cái đi lễ tiếng Anh, nên các Thánh lễ lúc 
12 giờ trưa vào các Chúa nhật tuần thứ 1, 3 và 5 sẽ được cử 
hành bằng tiếng Anh như là một cách thế để giúp cho cả gia đình 
có cơ hội nối kết với Giáo xứ.  

NHẬN HÌNH THÊM SỨC 2021
Các em đã chịu Bí Tích Thêm Sức năm 2021 có thể đến nhận 
hình ở Trung Tâm An Phong vào 3 ngày Chúa Nhật 26/9, 3/10 và  
17/10 từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều.

NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN & TỊ NẠN (26/9)
Vào Chúa nhật ngày 26 tháng 9, Giáo hội cử hành Ngày Thế 
Giới Di Dân và Tị Nạn lần thứ 107. Ngày này được Thánh 
Giáo hoàng Piô X thiết lập vào năm 1914 nhằm bày tỏ sự quan 
tâm của Giáo hội đối với những người bất hạnh này, cũng như 
cầu nguyện cho việc mở rộng tâm hồn người tín hữu để biết 
đón nhận họ. Ngày này được cử hành vào Tháng 1 hằng năm, 
thường vào Chúa nhật thứ 2 sau Lễ Hiển Linh. Tuy nhiên, một 
số quốc gia cử hành vào những ngày tháng khác nhau. Vì vậy, 
theo yêu cầu của nhiều Hội đồng Giám mục, bắt đầu từ năm 
2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dời Ngày Thế Giới Di Dân 
& Tị Nạn vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9 tức là ngày 
26/9 của năm 2021.

The Church has been celebrating the World Day of Migrants 
and Refugees since 1914. It is always an occasion to express 
concern for many different vulnerable people on the move; to 
pray for the challenges and increase awareness about the 
opportunities that migration offers. In 2021, the World Day for 
Migrants and Refugees is celebrated on September 26th.

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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Ban Giúp Lễ (29/9)
Ngày 29 tháng 9, lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien, 
Micae và Raphaen, là bổn mạng của ban Giúp Lễ. Cộng đoàn 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa ban cho các 
em Giúp Lễ được đầy ơn khôn ngoan, thánh thiện. Xin các Tổng 
Lãnh Thiên Thần gìn giữ và trợ giúp các em luôn sốt sắng trong 
việc phục vụ Thánh lễ.

Ban Trật Tự (29/9)
Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie, Micae và 
Raphaen (29/9) cũng là bổn mạng của Ban Trật Tự.  Cộng 
đoàn dân Chúa cầu xin các Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa ban 
cho các thành viên được nhiều ơn lành, sức mạnh hồn xác, 
hăng hái nhiệt tâm phụng sự Chúa và giáo xứ.

Ban Đọc Sách Thánh (30/9)
Mừng kính Thánh Giêrônimô ngày 30/9, bổn mạng của ban 
Đọc Sách Thánh, Cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của thánh bổn mạng ban cho 
các thành viên được nhiều ơn lành hồn xác, sốt sắng phụng sự 
Chúa trong nhiệm vụ Đọc Sách Thánh trong các Thánh lễ.

Giáo Khu 1 (1/10)
Giáo hội mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vào ngày 
1/10, cũng là Bổn mạng của Giáo khu 1, cộng đoàn Dân Chúa 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng giáo khu 1. Xin 
Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh bổn mạng ban cho mỗi gia 
đình trong giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần 
xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

NGÀY CHÚA NHẬT THIÊN CHỨC LINH MỤC (26/9)
Vào Chúa nhật cuối cùng của Tháng 9, năm nay là ngày 26 tháng 9, 
Giáo hội Hoa Kỳ cử hành Ngày Chúa Nhật Thiên Chức Linh Mục 
để suy tư và khẳng định vai trò đặc biệt của linh mục trong Hội 
thánh. Ngày Chúa Nhật Thiên Chức Linh Mục đem lại một cơ hội 
cho các linh mục và giáo dân xây đắp một mối quan hệ làm việc 
mạnh mẽ hơn. Linh mục cùng giáo dân có thể thành thật nhìn ra 
những thách đố trong tương lai và tìm cách làm thế nào để đáp 
ứng với những thách đố này với một sức mạnh hiệp nhất.

Priesthood Sunday, the last Sunday of September, is a special day 
set aside to honor priesthood in the United States. It is a day to 
reflect upon and affirm the role of the priest as central to the life 
of the Church. Priesthood Sunday offers an opportunity for 
priests and parishioners to build a stronger working relationship. 
Together, they can take an honest look at the challenges of the 
future and how they can collaborate to meet those challenges as 
a united force.

Báo được chuyển đến tận nhà quí vị hằng tháng

Tòa báo sẽ tặng một tờ lịch Công giáo mỗi năm

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU ĐẶT BÁO, XIN LIÊN LẠC 

Lm. Gioakim-Piô Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R. 

    (562) 424-2041          (832) 867-5741

baoducme@gmail.com

“Hãy mua báo Mẹ để cộng tác với chúng tôi đem Tin Mừng 
Chúa Cứu Thế đến cho mọi người.”

Độc giả thường: $40/năm          Độc giả ân nhân: $50/năm

Một tờ báo mỗi gia đình Công giáo 
Việt Nam nên có trong nhà mình!

40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG (22/09 – 31/10)
Để hưởng ứng chương trình 40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO 
SỰ SỐNG của Giáo phận Dallas bắt đầu từ ngày 22/9 đến ngày 
31/10, Giáo Xứ ̣Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tham dự buổi Cầu 
Nguyện cho Sự Sống cuả Thai Nhi tại:

 ☛ Địa điểm: SOUTHWESTERN ABORTION CENTER 
   8616 Greenville Ave., Dallas, TX 75243)

 ☛ Thời gian: Thứ Tư 20/10/2021, từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối

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 Southwestern Abortion Center.

40 Days for Life Dallas from September 22 through October 31 
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 outside SOUTHWESTERN ABORTION 
CENTER at 8616 Greenville Ave., Dallas, TX 75243. 
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 Wednesday, October 20 
from 1PM – 7PM. For more information, please visit 
prolifedallas.org/40days.
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RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Kể từ ngày mồng 01 tháng 02 năm 2019, 
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. Ngoài ra, Quý vị 
có thể dùng smartphone vào Apps Store hoặc Play Store và 
đánh chữ mhcg sẽ tìm thấy free  app TRUYEN THONG 
MHCG by Extra Patriam. Sau khi download app này là có thể 
nghe, xem, và đọc được RADIO, TIVI, hay BÁO Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp vào bất cứ lúc nào hay nơi nào. 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
(562) 988-7997
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.

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY 
NGƯỜI DI DÂN VÀ TỊ NẠN NĂM 2021
Ngày Thế giới Người di dân và Tị nạn được cử hành hằng năm vào 
Chúa Nhật cuối cùng của tháng Chín. Đó là ngày dành để bày tỏ sự 
quan tâm và thể hiện tình liên đới đối với những người dễ bị tổn 
thương khi di tản; để cầu nguyện cho họ khi họ phải đối mặt với nhiều 
thách thức và nâng cao nhận thức về những cơ hội mà người di cư 
mang lại. Ngày này năm nay được cử hành vào Chúa nhật 26/9.

"Chúng ta"
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Người Di dân và Tị 
nạn năm 2021, có chủ đề: “Tiến tới một ‘chúng ta’ ngày càng rộng lớn 
hơn”, trước hết, trình bày về lịch sử của ý niệm “chúng ta”, Đức 
Thánh Cha khẳng định rằng nó đã có trong chương trình sáng tạo của 
Thiên Chúa, khi Người tạo dựng  con người, nam và nữ, khác nhau 
nhưng bổ sung cho nhau (xem St 1,27-28). Và Người cứu độ toàn thể 
nhân loại. "Chúng ta" đã có ở khởi đầu và kết thúc của lịch sử cứu độ 
và ở tâm điểm của các mầu nhiệm của Chúa Giê-su.

"Chúng ta" bị thương tích và biến dạng
Nhưng hiện nay, cái “chúng ta” này bị đổ vỡ và phân mảnh, bị thương 
tích và biến dạng do các hình thức chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và hiếu 
chiến và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Những người chịu hậu quả nhất 
của điều này là những người bị xem là người khác: ngoại kiều, người 
di dân, người bị gạt ra bên kề, những người sống trong những vùng 
ngoại biên của cuộc sống.

Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi kép: đến các tín hữu Công giáo và 
đến mọi người trên thế giới, để cùng nhau tiến tới một “chúng ta” 
ngày càng rộng lớn hơn.

Một Giáo hội Công giáo hơn
Với các tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi dấn thân để trung 
thành hơn với căn tính “Công giáo” của chúng ta, như thánh Phao-lô 
nhắc cộng đoàn Ê-phê-sô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng 
như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ 
có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa” (Ep 4, 4-5).

 Đặc tính Công giáo và tính hoàn vũ của Giáo hội phải bao gồm mọi 
lứa tuổi. “Các tín hữu Công giáo được mời gọi làm việc cùng nhau, 
mỗi người ở giữa cộng đồng của mình, để làm cho Giáo hội trở nên 
hòa nhập hơn bao giờ hết, khi thực hiện sứ mạng được Chúa Giê-su 
giao phó cho các Tông đồ (xem Mt 10,7-8).”

Cụ thể, ngày nay, “Giáo hội được mời gọi đi đến các đường phố, các 
vùng ngoại biên của cuộc sống để chữa lành các vết thương và tìm 
kiếm người lạc lối, không thành kiến hay sợ hãi, không chiêu dụ tín 
đồ, nhưng sẵn sàng mở rộng căn lều của mình để đón nhận mọi 
người”, trong đó có nhiều người di dân và tị nạn, người tản cư và nạn 
nhân của nạn buôn người. 

Theo Đức Thánh Cha, “Làn sống di dân có thể được xem là ‘biên 
cương’ mới cho sứ vụ, một cơ hội đặc biệt để loan báo Chúa Ki-tô và 
làm chứng cho đức tin Ki-tô trong tinh thần bác ái và sự tôn trọng sâu 
sắc dành cho các cộng đồng tôn giáo khác.”

Một thế giới bao gồm hơn
Tiếp đến Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nhau 
tiến đến một “chúng ta” ngày càng rộng lớn hơn, để canh tân gia đình 
nhân loại, cùng nhau xây dựng một tương lai công bằng và hòa bình, 
và bảo đảm không ai bị bỏ lại đàng sau.

Được cảm hứng từ biến cố Ngũ Tuần trong sách Công vụ Tông đồ (2, 
9-11), Đức Thánh Cha kêu gọi nỗ lực phá đổ những bức tường ngăn 
cản chúng ta và xây dựng các nhịp cầu kiến tạo văn hóa gặp gỡ, với 
ý thức sâu sắc về mối liên kết sâu sắc của chúng ta. Ngài nói rằng các 
phong trào di dân là cơ hội để chúng ta vượt qua sợ hãi và để cho 
mình được phong phú bởi sự đa dạng khả năng của mỗi người. 

Cùng nhau ước mơ
Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta được mời gọi để cùng 
nhau mơ ước, không sợ hãi, như một gia đình nhân loại duy nhất, như 
những người bạn đồng hành trong cùng một cuộc hành trình, như 
những người con trên cùng một trái đất là ngôi nhà chung của chúng 
ta, tất cả là chị em và anh em.” 

Hồng Thủy - Vatican News

HỘI QUÁN ĐÃ PHỤC VỤ TRỞ LẠI
Hội quán của Giáo xứ đã trở lại làm việc 
và bán đồ ăn “to go” sau các Thánh lễ 7 giờ 30 
sáng và 10 giờ sáng mỗi Chúa nhật. Kính mời mọi 
người đến Hội quán mua trước là để ăn, sau là để 
ủng hộ cho Giáo xứ.
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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

BÁO CÁO TÀI CHÁNH (Chúa Nhật 19/9/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ (Mass 
Collection) $14,134.00 

Online Donation - Parish  $990.00 
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 3207)  $100.00 
In Sách (Printing Service)  $240.00 
Lễ Cưới (Wedding Service) $350.00
Hội Quán (Cafeteria Sales Revenue)  $6,660.00 
Hurricane Ida Relief  $2,657.00 

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

0906 Ngô Mạnh Tùng $100.00
0927 Trần Minh Tấn $250.00 

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.

Your word, O Lord, is truth; consecrate us in the truth. 
–Cf. Jn 17:17b, 17a
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NHẬN BẢN TIN MỤC VỤ HẰNG TUẦN ĐIỆN TỬ

Để tạo thuận lợi cho những ai muốn nhận được Bản 
Tin Mục Vụ hằng tuần qua internet (digital version), 
xin vui lòng email đến bantruyenthong@dmhcg.org. 

n the May 2005 issue of Christianity Today magazine was 
an article about how Pope John Paul II assisted the 
cooperative evangelization efforts of a Polish Catholic 
youth ministry named Oasis, and Campus Crusade for 

Christ which is a Protestant evangelical organization. The article 
reveals several ways in which the then Cardinal and later Pope, 
extended arms of friendship and grace to several, clearly 
evangelical, Protestants in a desire to work together to bring 
Christ to Catholics in Poland and Italy. Two things are interesting 
about the article. One is the undertone of amazement that a 
Catholic would assist evangelicals. The other is the skepticism 
that he could clearly be ranked as an evangelical: “Was Pope John 
Paul II an evangelical? In the current usage and meaning of the 
word, many would say of course not. But many American 
evangelicals saw in Wojtyla a man devoted to a biblical faith in 
Christ and committed to proclaiming the gospel to an increasingly 
lost secular world. He shared the core values of American 
evangelicalism: Christo-centrism, Biblicism, evangelism, and 
anti-secularism.” (Christianity Today article: “The Pope We Never 
Knew,” by David Scott). Dah! as the kids would say. If it looks like 
a duck, walks like a duck, and quacks like a duck — it is a duck. I 
know of no other man who could more honestly be declared 
evangelical than our recent Holy Father.

His behavior in advancing the cause of Christ by encouraging 
Catholics and evangelicals to work together is consistent with 
Christ, consistent with his life and values, and consistent with the 
Church’s teachings. “The Council has stated: ‘Catholics must 
joyfully acknowledge and esteem the truly Christian endowments 
from our common heritage which are to be found among our 
separated brothers and sisters. It is right and salutary to recognize 
the riches of Christ and virtuous works in the lives of others who 
are bearing witness to Christ, sometimes even to the shedding of 
their blood. For God is always wonderful in his works and worthy 
of admiration,’” (Ut Unum Sint, by Pope John Paul II, no. 47).

Pope John Paul II, Popes Benedict XVI, and Francis, along with 
their predecessors John XXIII, and Paul VI, have brought a new 
depth of understanding and spirituality to how we should relate 
to non-Catholic Christians. In this respect they have provided a 
wonderful service to the cause of Christ, not only within 
Catholicism but throughout Christendom. They have fully 
captured the heart of Jesus’ mission and methodology for 
reaching the world: namely, that Christians’ unity and love for 
one another should be a light and beacon of hope to a dark and 
divided world. (John 13:34, 35)

We see this attitude reflected in both this week’s First Reading 
and the Gospel Reading. We wonder how Christendom could 
have missed and ignored for so long; Jesus’ desire for unity and 
love among his followers, it is beyond comprehension. That is, it 
is beyond our comprehension until we reflect on our own feelings 

SUNDAY REFLEC TION 
THE TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(Nm 11:25-29; Jas 5:1-6; Mk 9:38-43, 45, 47-48)

of rivalry, competition and party spirit toward other Christian 
groups, parishes, and denominations. In our human 
understanding, to be for something, necessarily means to be 
against some other thing. This should not be so. In Jesus’ heart 
and mind, as we see in the Gospel Reading, to be for something 
means to be for it in whatever various forms it appears. 
Consequently, Jesus rejects his disciples call for partisanship, 
and does not forbid others who willingly bear his name from 
doing so, just because they were not part of his specific band 
of disciples. Jesus’ concern is not partisanship but the spread of 
the Good News to a corrupt and hopeless world.

Today the world is increasing in moral decay and hopelessness. 
To sit around arguing about who is the greatest, and expending 
our energies to put down those who do not totally agree with us 
in every detail, while ignoring their unity with us regarding 
Jesus’ divinity, salvation, and mission, is to lose sight of both 
reality, and Jesus’ objective. Today more than ever we must 
unite to know, honor, and glorify the Savior, to bring his saving 
truth to a lost world. “In the eyes of the world, cooperation 
among Christians becomes a form of common Christian witness 
and a means of evangelization which benefits all involved.” (Ut 
Unum Sint, by Pope John Paul II, no. 40). Only those who choose 
to remain out of the spiritual battle for the hearts of the world 
can enjoy the luxury of expending their energies on intra-
Christian squabbling.

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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