
ó câu chuyện ngụ ngôn về một cây nến như thế này. Một gia 
đình đagn quây quần bên mâm cơm trong niềm vui. Bất 
ngờ mất điện, một ngọn nến được thắp lên và cả nhà lại 

tiếp tục ăn uống vui vẻ. Nến hân hoan khi thấy mọi người trầm trồ: 
“May quá, nếu không có cây nến này thì chắc hẳn chúng ta sẽ 
không thấy gì cả!”. Thế nhưng, khi dòng sáp chảy ra, nến thấy mình 
càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến chợt nghĩ: 
“Chết thật, ta mà thắp sáng mãi thế này, thì chẳng bao lâu sẽ tàn 
lụi mất thôi. Tại sao ta phải chịu thiệt thòi như vậy nhỉ?” Nghĩ rôi, 
nến nương theo một cơn gió thoảng qua để tắt phụt đi. Mọi người 
trong nhà xôn xao: “Nến tắt rồi, tôi quá, làm sao bây giờ?”. Cây 
nến mỉm cười tự mãn vì sự quan trọng của mình. Bỗng có người 
nói: “Nến dễ tắt, để tôi đi tìm cây đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, 
còn cây nến cháy dở bị người ta vất vào ngăn kéo. Thế là từ hôm 
đó, nến bị bỏ quên trong ngăn kéo và không còn ai nhớ đến nó nữa. 
Nến hiểu ra rằng, hạnh phúc của nó là được cháy sáng, dù sau đó 
bị tan chảy đi, bởi vì nó là ngọn nến.
Cuối cùng ra, ngọn nến trong câu chuyện ngụ ngôn trên đây nhận 
thức được ý nghĩa cuộc đời mình khi phải chấp nhận tàn lụi đi dể 
đem lại ánh sáng. Thiết tưởng, đây cũng là điều mà Chúa Giêsu 
muốn các môn đệ phải biết rõ mục đích đời họ, đó là phải chấp nhận 
phục vụ và hy sinh để mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân theo gương 
của chính Ngài, như được tường thuật trong bài Tin Mừng của 
Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 29 Thường niên năm B hôm nay  
(Mk 10:35-45).
Trong bài Phúc âm, hai tông 
đồ anh em là Giacôbê và 
Gioan đã xin với Chúa Giêsu 
để được một người ngồi bên 
hữu, một người ngồi bên tả 
Chúa bởi vì các ông lầm tưởng 
rằng Chúa sẽ làm vua đất nước 
Do thái sau khi đánh đuổi 
quân đế quốc Rôma ra khỏi 
lãnh thổ. Thật ra, các môn đệ 
khác cũng có chung một ước 
muốn như thế cả, bởi vì Phúc 
âm ghi rõ: “Nghe vậy, mười 
môn đệ kia đâm ra tức tối với 
ông Giacôbê và ông Gioan” 
(Mc 10:41). 

Và rồi, ngay cả khi Chúa Giêsu nhắc nhở Giacôbê và Gioan về việc 
các ông không hiểu biết gì hết về điều các ông ước muốn, hai tông 
đồ này vẫn khăng khăng sẵn sàng uống chén Chúa sắp uống và chịu 
phép rửa Ngài sẽ chịu (Mc 10:38-39). Hai ông Giacôbê và Gioan 
không hiểu rằng chén Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây chính chén 
đắng của đau khổ Ngài phải chịu trong cuộc Thương khó và phép 
rửa ở đây chính là phép rửa trong sự chết. Đúng thế, Chúa Giêsu nói 
rất rõ điều kiện để những ai muốn làm môn đệ của Ngài và lãnh đạo 
người khác chính là phải phục vụ và làm đầy tớ mọi người (Mc 
10:43). Như thế, làm môn đệ thực sự của Chúa Giêsu có nghĩa là 
phải chịu đau khổ và ngay cả chết cho Chúa Giêsu để từ đó mới có 
thể lãnh nhận vinh quang vĩnh cửu với Chúa trên thiên quốc. Ngay 
cả Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, để cứu thoát nhân loại khỏi 
vòng nô lệ tội lỗi, sự chết và thừa hưởng sự sống đời đời trên thiên 
quốc, cũng đã hạ mình xuốn thế làm người và đã hy sinh mạng sống 
mình trên cây thập giá.  
Thiết tưởng nếu như mọi người trên thế giới này, nhất là những 
người Kitô hữu, sống theo tinh thần phục vụ và tự hiến của Chúa 
Giêsu, chắc hẳn các gia đình đều sống trong sự hòa thuận, những 
người dân hết lòng tôn trọng và bảo vệ sự sống của tha nhân, Giáo 
hội được hiệp nhất và thế giới sẽ có hòa bình đích thực. 
Thật vậy, chính qua chứng từ sống yêu thương và hy sinh phục vụ 
tha nhân trong sự khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu mà 
chúng ta có thể tự nhận mình là môn đệ đích thật của Ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta lúc nào cũng có 
lòng khao khát đem tình yêu của Ngài dến cho tha nhân qua chứng 
từ cuộc sống đã được biến đổi trong ân sủng cứu độ nhờ giá máu 
của Đức Giêsu, Đấng “đến không phải để người ta phục vụ, nhưng 
là để phục vụ, và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” 
(Mc 10:45).

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 XXIX THƯỜNG NIÊN [B]
NGÀY 17/10/2021

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
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VISIT DMHCG.ORG
FOR THE LATEST NEWS & UPDATES

 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

• Chúa Nhật 17/10. Chúa nhật 29 Thường niên năm B. 
• Thứ Hai 18/10. Thánh Luca, Thánh sử. Lễ Kính.
• Thứ Ba 19/10. Các Thánh Gioan Brébeuf và Isaac Jogues,  

Linh mục, cùng các Bạn Tử đạo Bắc Mỹ. Lễ Nhớ.
• Thứ Tư 20/10. Thánh Gioan Thánh giá, Linh mục.
• Thứ Năm 21/10 trong Tuần 28 Thường niên.
• Thứ Sáu 22/10. Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng.
• Thứ Bảy 23/10. Thánh Gioan Capistranô, Linh mục.
• Chúa Nhật 24/10. Chúa nhật 30 Thường niên năm B.  

Khánh nhật Truyền Giáo.
 ☛ Quyên tiền lần 2 giúp các xứ truyền giáo

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

NHẬN HÌNH THÊM SỨC 2021
Các em đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức mùa Hè năm 2021 có thể 
đến nhận hình ở Trung Tâm Thánh An Phong từ 9AM – 2PM vào 
2 ngày Chúa Nhật 10/10 và ngày 17/10.

EXTRA-PATRIAM VIETNAMESE REDEMPTORIST VICE-PROVINCE

Houston: Dec 22-27
Contact: Fr. Anthony Viet Nguyen, C.Ss.R. (Vocation Director)

      (469) 264-0147         cssrvocation@gmail.com

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

Chúa Nhật XXIX Thường Niên [B] Ngày 17-10-2021  ♦ Trang 3 ♦

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái 
chúc mừng nhân Lễ Hôn phối vào thứ Bảy 16/10/2021 của

Anh Hồ Anh Duy & Chị Hồ Vivian
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình

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

Thursday October 21st from 7:45PM – 8:25PM 

THÁNG 10: THÁNG MÂN CÔI
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo 
Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu 
gồm những lời yêu thương, chân 
thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn 
ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy 
niệm những mầu nhiệm của Chúa 
Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, 
những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Chúa Cứu 
Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện kinh Mân Côi và hiểu rõ bản 
chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ 
hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong 
hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích 
tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn 
cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Thủ bản Ân xá, ấn bản 
1999, concessio 17).

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


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

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH GIÁO LÝ 
* Họp Phụ Huynh Lớp Dự Bị Thêm Sức (17/10)

Xin nhắc phụ huynh các em lớp Dự bị Thêm sức 2020 đến họp 
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10, từ 1 giờ 45 đến 3 giờ chiều, ở Nhà 
Giêrađô. Lớp Dự bị Thêm sức là Lớp GL_9A, GL_9B, GL_9C, 
GL_9D, GL_9E và GL_9J.

* Họp Phụ Huynh Lớp Rước Lễ Lần Đầu (24/10)

Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu đến họp Chúa 
Nhật, ngày 24 tháng 10, 1 giờ 45 đến 3 giờ chiều, ở Nhà Giêrađô. 
Lớp RLLĐ là Lớp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J.

A DARK DAY IN AMERICA: YOUR ACTION NEEDED MORE THAN EVER!

Friday September 24th was a very dark day as the House of Representatives voted to 
pass the most radical abortion bill ever. The so-called Women’s Health Protection Act, 
H.R. 3755, would:

 ● Allow abortion on demand nationwide throughout EVERY STAGE of pregnancy
 ● BAN pro-life laws in every state and local government 
 ● Force Americans to support abortions with their tax dollars
 ● Likely eliminate conscience protections for doctors—among other extreme actions

Of those present, all but one House Democrat voted for the bill and all House Republicans voted against. The single House Democrat to 
vote against the bill was Rep. Henry Cuellar of Texas. You can see how your representative voted here.

In his statement responding to this vote, Archbishop Joseph Naumann, Chairman of the Committee on Pro-Life Activities, called this bill 
“the most extreme pro-abortion bill our nation has ever seen.”

Please contact your Representative today either to thank him/her for voting against H.R. 3755 or to express strong, but respectful, 
disagreement with their vote for the bill while urging him/her to reconsider support for this radical bill. 

In addition, it is likely that the Senate will also vote on this bill in the very near future. So, please also contact your two Senators to strongly 
urge their opposition to the Senate version of this bill (S. 1975) when it comes up for a vote. 

Please make your concern of this issue known to these legislators by going to https://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/88618/Respond. 
And please don’t forget to pray that our nation and its leaders will fully embrace the Culture of Life and the Civilization of Love.

SPES GREGIS HOLY TRINITY SEMINARY BENEFIT (Oct 29)
All are invited to virtually 
participate in the 18th Annual 
Spes Gregis Benefit, which will 
be livestreamed on the Holy 
Trinity Seminary Facebook 
page (facebook.com/htseminary) on Friday, October 29 at 7 PM.  
Go to www.holytrinityseminary.org for sponsorship opportunities, 
which include a limited number of in-person reservations. Then 
tune in on 10/29 to support these men who have answered the call 
to discern the priesthood in service to our Church.

WORLD MISSION SUNDAY (Oct 24)
NEXT WEEKEND we will celebrate 
World Mission Sunday. Pope Francis 
invites the entire Church to support 
mission dioceses in Africa, Asia, the 
Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe, where 
priests, religious and lay leaders serve the world’s most 
vulnerable communities. Please keep the Pope’s missions in 
your prayers and be generous in next week’s collection for the 
Society for the Propagation of the Faith.
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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

1:00PM – 2:00PM: Linh mục & Tu Sĩ
2:00PM – 3:00PM: Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
3:00PM – 4:00PM: Hội Đạo Binh Đức Mẹ
4:00PM – 5:00PM: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
5:00PM – 6:00PM: Nhóm Nguồn Sống & Knights of Columbus
6:00PM – 7:00PM: Hội đồng Mục vụ & Ban Giáo lý.

Ngoài những hội đoàn có trách nhiệm, Quý Ông bà và Anh chị em 
có thể đến bất cứ lúc nào trong những giờ kể 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 Tuesday, October 20 from 1PM – 
7PM. For more information, please visit prolifedallas.org/40days.

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.

THÁNG 10: THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
October: Respect Life Month
Hằng năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặt Chúa nhật đầu tiên 
của Tháng 10 (năm nay là ngày 3/10) là Chúa Nhật Tôn Trọng 
Sự Sống và cả tháng 10 là Tháng Tôn Trọng Sự Sống. Đây là 

một cơ hội để cổ võ 
việc bảo vệ phẩm 
giá và sự sống con 
người trong mọi 
giai đoạn, từ lúc 
tượng thai trong 
lòng mẹ đến lúc 
chết tự nhiên. Như 
một phần trong 
Năm Thánh Giuse 
do Đức Thánh Cha 
Phanxicô công bố, 

việc cử hành Tháng Tôn Trọng Sự Sống năm nay làm nổi bật 
tấm gương của vị thánh cả. Như Thánh Giuse, chúng ta cũng 
được mời gọi để chăm sóc những ai Thiên Chúa đã trao phó cho 
chúng ta – cách riêng, những người mẹ và trẻ em dễ bị tổn 
thương. Chúng ta có thể đi theo bước chân của Thánh Giuse 
như là vị bảo vệ bằng cách chống lại việc phá thai được tài trợ 
bởi tiền người dân đóng thuế, nhắm đến tính mạng của hàng 
triệu trẻ em nghèo và các bà mẹ tại Hoa Kỳ. Ủy ban Các Hoạt 
động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có cung 
cấp những tài liệu để giúp người Công giáo hiểu biết và trân quý 
món quà sự sống con người, cũng như trợ giúp xây dựng một 
nền văn hóa biết ôm ấp và bảo vệ sự sống. Xin vào website 
www.respectlife.org/respect-life-month.

Every year, the USCCB (U.S. Conference of Catholic Bishops) 
designates the first Sunday in October as Respect Life Sunday, 
and October itself as Respect Life Month. It is an opportunity to 
promote and protect the dignity of all human life in all stages 
from conception until natural death. As part of the Year of St. 
Joseph declared by Pope Francis, this year’s celebration of 
Respect Life Month highlights the example of that great saint. 
Like St. Joseph, we are also called to care for those God has 
entrusted to us–especially vulnerable mothers and children. We 
can follow in the footsteps of St. Joseph as protector by 
advocating against taxpayer-funded abortion, which targets 
the lives of millions of poor children and their mothers here in 
the United States. The USCCB Secretariat of Pro-Life Activities 
provides materials to help Catholics understand and value the 
gift of human life and help build a culture that cherishes and 
protects it. Please go to www.respectlife.org/respect-life-month.
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MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN 23
1. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn, chứ không tìm 
cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình.

2. Ngày hôm nay, tôi sẽ chú ý đặc biệt đến dáng vẻ của mình: ăn 
mặc đơn sơ, không lớn tiếng, lịch sự trong cách ứng xử; tôi sẽ 
không phê phán ai; tôi cũng sẽ không đòi ai phải ứng xử hoặc kỷ 
luật ai, trừ ra chính con người của mình.

3. Ngày hôm nay, tôi vui sướng tin chắc rằng tôi được tạo dựng 
để sống hạnh phúc, không chỉ cho đời sau mà ngay cả từ đời này.

4. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống theo hoàn cảnh của mình, mà không 
đòi hỏi hoàn cảnh phải phù hợp với những ước muốn của tôi.

5. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 10 phút để đọc điều gì thật hữu ích, 
và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào thì 
đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng cho linh hồn mình 
như vậy.

6. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một điều tốt mà không kể cho ai 
nghe.

7. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm ít nhất một điều tôi không thích: và 
nếu tôi bị tổn thương, thì tôi cũng không cho ai biết điều này.

8. Ngày hôm nay, tôi sẽ hoạch định một chương trình cho riêng 
tôi: tôi có thể không theo sát được từng chữ, nhưng tôi sẽ có một 
chương trình như thế. Và tôi sẽ đề phòng hai điều tai hại: cẩu thả 
và lừng khừng, không dám quyết tâm.

9. Ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi nữa, thì Thiên 
Chúa vẫn yêu thưong tôi như chỉ có mình tôi trên thế gian này.

10. Ngày hôm nay, tôi sẽ không sợ hãi gì. Tôi sẽ không ngần ngại 
thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái 
của con người và cuộc đời.

VATICAN PHỔ BIẾN TÀI LIỆU GIÚP CÁC GIA ĐÌNH LẦN HẠT 
MÂN CÔI
Trong tháng 10, tháng Mân Côi, Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự 
sống và Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã 
phổ biến tài liệu điện tử “Kinh Mân Côi cho gia đình” để giúp 
các gia đình cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.

“Kinh Mân Côi cho gia đình” là một cuốn sách điện tử, được sử 
dụng miễn phí, có thể sử dụng với chuỗi Mân Côi điện tử 
eRosary Click to Prayer, có các hình minh họa về các mầu nhiệm 
của chuỗi Mân Côi, những câu trích dẫn từ tông huấn Amoris 
Laetitia (Niềm Vui Của Tình Yêu), được Đức Thánh Cha 
Phanxicô ban hành năm 2016, và các câu hỏi nhắm đến việc chia 
sẻ về đức tin trong gia đình.

Sách điện tử dài 21 trang hiện có trên Amazon Kindle và Google 
Play Books cũng như trực tuyến từ trang www.laityfamilylife.va 
bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha.

Nhiều câu hỏi liên quan đến một sự kiện trong đời sống của 
Thánh Gia và khuyến khích các bậc cha mẹ chia sẻ điều gì đó về 
kinh nghiệm của họ.

Ví dụ, sau khi cầu nguyện mầu nhiệm thứ ba mùa Vui – Chúa 
Giê-su sinh ra – các bậc cha mẹ được hỏi, “Bạn cảm thấy thế nào 
khi biết mình trở thành cha mẹ? Bạn có cảm giác thế nào khi 
chào đón con cái đến với thế giới?”

Hoặc, sau mầu nhiệm thứ ba mùa Thương – Chúa Giê-su đội 
mão gai – các thành viên trong gia đình được hỏi, “Tôi phải đối 
xử với các thành viên trong gia đình tôi như thế nào khi họ 
không làm như tôi đã mong đợi? Tôi có chấp nhận họ không? 
Tôi có tức giận không? Tôi có coi thường chế giễu không? Tôi 
có kiên nhẫn không?” 

Hồng Thủy (Đài Vatican News)

ĐTC PHANXICÔ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI
Sáng thứ Bảy 09/10/2021, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám 
mục ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng 
Hội đồng Giám mục lần thứ XVI với chủ đề “Vì Một Giáo Hội 
Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia Và Sứ Vụ”.

Buổi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục được bắt đầu lúc 9 
giờ với phần rước và công bố Lời Chúa (Kh 1, 9-20). Sau đó là 
phần suy niệm Lời Chúa do cha Paul Béré, dòng Tên, và nữ thần 
học gia người Tây Ban Nha Cristina Inogés Sanz phụ trách.

Trong bài diễn văn liền sau đó, ĐTC Phanxicô nói đến những từ 
khoá của Thượng Hội đồng: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp 
thông và sứ vụ là những thuật ngữ thần học mô tả mầu nhiệm của 
Giáo hội. Công đồng Vaticanô II đã dạy rõ ràng rằng hiệp thông 
thể hiện chính bản chất của Giáo hội, đồng thời khẳng định rằng 
Giáo hội đã lãnh nhận sứ vụ loan báo và thiết lập vương quốc 
Chúa Kitô và Thiên Chúa trong mọi dân nước. Qua hiệp thông và 
sứ vụ, Giáo hội chiêm ngắm và theo gương sự sống Ba Ngôi, mầu 
nhiệm hiệp thông và suối nguồn sứ vụ.

ĐTC Phanxicô đề cập đến ba nguy cơ có thể xảy đến trong 
Thượng Hội đồng:

Thứ nhất là lệ hình thức: Thượng Hội đồng có thể trở thành một 
sự kiện ngoại thường, nhưng chỉ với những hình thức bên ngoài, 

như người ta chỉ dừng lại chiêm ngắm mặt tiền đẹp của một nhà 
thờ, nhưng không bao giờ bước vào bên trong. Vì vậy, khi chúng 
ta nói một Giáo hội hiệp hành chúng ta không thể hài lòng về mặt 
hình thức, nhưng chúng ta cũng cần có bản chất, công cụ và cơ 
cấu thúc đẩy sự đối thoại và sự tương tác trong Dân Chúa.

Nguy cơ thứ hai là đề cao lý trí: biến Thượng Hội đồng thành một 
nhóm nghiên cứu, với những bài tham luận có học thức nhưng 
trừu tượng về các vấn đề của Giáo hội và thế giới.

Nguy cơ thứ ba là thái độ bất động: Nghĩa là không muốn thay 
đổi. Điều này dẫn đến sai lầm là những giải pháp cũ lại được áp 
dụng cho những vấn đề mới. Vì thế Thượng Hội đồng phải thực 
sự là một tiến trình liên tục, có sự tham gia trong các giai đoạn 
khác nhau và bắt đầu từ dưới.

ĐTC Phanxicô mời gọi sống dịp gặp gỡ, lắng nghe và suy tư này 
như một thời gian của ân sủng, cho phép chúng ta nắm bắt được 
ba cơ hội: Giáo hội hiệp hành, Giáo hội của sự lắng nghe và Giáo 
hội của sự gần gũi.

ĐTC Phanxicô kết thúc bài phát biểu với lời cầu nguyện xin Chúa 
Thánh Thần mở rộng tâm hồn mọi người, làm mới Dân thánh 
Chúa và canh tân bộ mặt trái đất.

Ngọc Yến (Nguồn: Đài Vatican News)
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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 10/10/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ (Mass Collection) $16,288.00 
Online Donation - Parish  $125.00 
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (Parish Registration) f
   Vũ Thanh Thúy $100.00
Help the Poor $70.00
In Sách (Printing Service)  $250.00 
Lễ Cưới (Wedding Fees) $300.00
Hội Quán (Cafeteria Sales Revenue)  $6,798.00 
Quảng Cáo (Advertising Fees) $2,120.00

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

0623 Nguyễn Mẫn  $1,200.00 
0758 Hà Mỹ Hạnh  $600.00 
0760 Nguyễn Chế  $2,200.00 
0761 Trần Văn Dũng  $2,200.00 
0791 Nguyễn Thị Thu Thủy  $100.00 
0800 Nguyễn Nguyệt  $250.00 
0809 Nguyễn Thị Thu Thủy  $200.00 
0827 Nguyễn Thị Thu Thủy  $200.00 
R008 Nguyễn Loan  $200.00 

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.

www.dmhcg.org | www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish | dmhcggarland@gmail.com
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ĐI BỘ CHO SỰ SỐNG - Hike For Life (Oct 23)
Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự buổi  
“Đi Bộ Cho Sự Sống” (Hike For Life) tại Bachman Lake. 

 ☛ Thời gian: Thứ Bảy ngày 23/10/2021, từ 8 giờ 30 sáng 
đến 12 giờ trưa

 ☛ Địa điểm: Bachman Lake (3500 W. Northwest Hwy, 
Dallas, TX  75220)

 ☛ Chương trình: 
8:30AM – 9:30AM: Ghi danh (Registration)
9:30AM – 9:45AM: Khai mạc (Opening Ceremonies)
9:45AM: Bắt đầu đi bộ (Hike Begins)
10:45AM – 12PM: Giải lao (Picnic & Refreshment)

Muốn ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vào  
www.HikeForLifeTexas.com.

n this week’s Gospel reading we are reminded that the 
path of discipleship is a process of growth, and not a 

plateau of godliness that is once and for all achieved. Rather than 
getting discouraged when our sinful humanity is revealed we 
must remind ourselves that we are a work in progress, and that as 
we are brought closer to the Light, defects are more easily seen. 
So often, consciousness of our sin is an indication that we are 
drawing closer to Christ. The disciples had been with Jesus for 
some time, in the very presence of the Son of God, yet James 
and John’s, selfish desire for grandeur and position had not been 
eliminated from their lives. Nor were the sinful response of pride 
and resentment by the other ten disciples. They too were in the 
process of growth and hadn’t “arrived,” even though they were 
Jesus’ twelve handpicked disciples.

Jesus’ question to James and John shows his magnanimity as did 
his example of servanthood. “Can you drink this cup,” Jesus 
asked. In their ignorance and perhaps arrogance they replied, 
“We are able.” Rather than resent their ignorance and arrogance 
Jesus informs them that they would be included in his salvific 
process. Replying Jesus says, so to speak, when I am hanging 
there drinking the dregs of humanity’s sins and redeeming all 
people with the fiery baptism of the cross, you will be there, 
represented by me. Jesus’ great generosity and nobleness of 
spirit overlooked their foolishness and sin to include these still 
flawed disciples in his work of salvation.

For followers of Christ who also remain so flawed and foolish, 
Jesus gives hope in this account of his dealings with James and 
John. For his grace is not extended only to the non-existent 
deserving and perfect of this world, but also, to all who are the 
flawed and foolish who choose to believe and trust in the cup of 
salvation that Jesus consumed on our behalf.

This is the hope of salvation; that we who are so human can be 
received and accepted by God. Isaiah prophesied of this amazing 
love and this saving transaction where, in exchange for the 
suffering of Jesus we would be made righteous. What hope is 
present in this prophesy; “he shall see the fruit of the travail of 
his soul and be satisfied”? Jesus satisfies God’s demand of justice 
for us. “The righteous one, my servant, [shall] make many to be 
accounted righteous—and he shall bear their iniquities.”  What a 
glorious exchange. This is the hope of salvation upon which we 
must fasten our eyes and anchor our thoughts. For as we come 
to approach and love Jesus, the glorious Light of the World, our 
sins, and flaws will become even more apparent in his light. If we 
look inward for some reassuring hint of self-righteousness we 
will shrink back in fear. But if we focus on Jesus our high priest 
and the glorious exchange, he procured for us we will then be 
able to draw near to Christ’s throne “with confidence,” seeing 
only our Savior. 

SUNDAY REFLEC TION 
THE TWENTY-NINETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(Is 53:10-11; Heb 4:14-16; Mk 10:35-45)

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

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.

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