
ào một ngày đẹp trời trong năm 1789 trong khi Hạ 
viện tiểu bang Connecticut đang họp ở thành phố 
Hartford thì trời bỗng tối sầm. Vài dân biểu nhìn ra 

ngoài cửa sổ thấy bầu trời đen nghịt nên nghĩ rằng ngày tận thế đến 
nơi rồi. Thế là cảnh nhốn nháo xảy ra và một số dân biểu yêu cầu 
hoãn cuộc họp ngay tức khắc. Nhưng Chủ tịch Hạ viện tiểu bang là 
Đại tá Davenport đứng lên nói: “Thưa Quý vị, Ngày Tận Thế có thể 
đang đến hoặc chưa đến. Nếu ngày đó chưa đến thì không có lý do 
gì để hoãn lại cuộc họp. Còn nếu ngày dó đang đến thì tôi muốn 
Chúa thấy tôi đang làm bổn phận của mình. Vậy thì, tôi yêu cầu cho 
người thấp sáng các cây nến để chúng ta tiếp tục phiên họp.” Thật 
ra, sự lo lắng về ngày tận thế của một số dân biểu tiểu bang 
Connecticut trên đây không phải là câu chuyện của thế kỷ thứ 18 
nhưng xuyên suốt cả dòng lịch sử nhân loại với biết bao nhiêu người 
dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm này hoặc năm kia. 

Trong Bài Phúc Âm của Chúa nhật 33 Thường niên năm B hôm nay 
(Mc 13:24-32), Chúa Giêsu cũng nói đến sự đảo lộn của các tinh tú 
trong vũ trụ vào ngày tận thế mà trong Cựu Ước thì đây là những 
hình ảnh thường được dùng trong thể văn “khải huyền” để nói đến 
ngày phán xét của Thiên Chúa đối với họ. Thật ra, trong toàn bộ 
chương 13 của Phúc Âm theo Thánh Mátcô cùng với chương 24 của 
Tin Mừng theo Thánh Mátthêu và chương 21 của Tin Mừng theo 
Thánh Luca đều tường thuật về diễn từ của Chúa Giêsu về ngày 
cánh chung (parousia trong tiếng Hy Lạp) với những hình ảnh và dự 
đoán về ngày này. Vì thế, các chương này thường dược biết đến như 
là “Sách Khải huyền nhỏ”. Từ “Khải huyền” dịch từ chữ ghép Hy 
Lạp “Apokálupsis” với “apo” nghĩa là “lấy đi” và “kapulo” nghĩa là 
tấm màn che; vì thế “Khải huyền” nghĩa là vén màn cho thấy điều bí 
mật che khuất bên trong. 

Chắc chắn một điều là có ngày quang lâm của Chúa Giêsu như Ngài 
khẳng định và được các tín hữu tuyên đọc trong Kinh Tin Kính mỗi 
Chúa nhật “Người [Chúa Giêsu] lại đến trong vinh quang để phán 
xét kẻ sống và kẻ chết”. Những lời Chúa Giêsu nói về ngày cánh 
chung không phải nhằm dể chúng ta đồn đoán khi nào đến ngày tận 
thế hoặc có mục đích làm chúng ta lo sợ không còn thiết tha gì đến 
cuộc sống đời này. Trái lại, những lời tiên báo của Chúa Giêsu về 
ngày cánh chung là nhằm giúp chúng ta ý thức hơn về việc chuẩn bị 
cho ngày này như thế nào, để rồi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay từ 
giã cõi đời này, chúng ta an tâm ra trước tòa phán xét của Thiên 
Chúa trong hân hoan.

Như thế, Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy 
nhìn lại mục đích cuộc đời để chúng ta có thể sống tốt đẹp hơn, chứ 
không phải nhằm thỏa mãn các dục vọng hay những thú vui tầm 
thường và nhiều khi tội lỗi, Vì vậy, chúng ta hãy rà soát lại để xem 
thử chúng ta có đặt để Thiên Chúa và sự sống đời đời là ưu tiên trong 
cuộc sống hay không. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là những 
người lữ hành trên hành trình dương thế này và đích điểm cuộc sống 
của chqung ta chính là Nước Trời. Nhưng liệu chúng ta có sẵn sàng 
cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tức là cuộc phán xét riêng sau khi 
lìa trần? Ước gì trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta nghe được lời Chúa 
phán: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành!... Hãy vào 
mà hưởng niềm vui của chủ ngươi!” (Mt 25:21) bởi vì chúng ta đã 
cố gắng sống trung tín theo lời Chúa dạy khi còn sồng.

Hôm nay, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội 
cũng cử hành “Ngày Thế Giới Người Nghèo” lần thứ 5 vào Chúa 
nhật áp chót Năm Phụng Vụ. Trong sứ điệp “Ngày Thế Giới Người 
Nghèo” năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy tư về lời của 
Chúa Giêsu: “Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh 
mình” (Mc 14:7) để nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Người 
không chỉ trong Kinh thánh, Bí tích mà còn nơi tha nhân, đặc biệt 
những người nghèo khổ, bất hạnh. Nếu chúng ta thật sự nhận ra sự 
hiện diện của Chúa Giêsu nơi anh chị em của chúng ta, cách riêng 
các thai nhi và những người khốn cùng do nghèo đói, chiến tranh, bị 
áp bức và bỏ rơi, chắc chắn Ngài sẽ nhận ra và mời gọi chúng ta 
chung hưởng phần gia nghiệp đời đời trên Nước Trời mai sau.

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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Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R
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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 Huy Phong    (214)  727-8107

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 14/11. Chúa nhật 33 Thường niên năm B.  
Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 5.

 ☛ Quyên tiền lần 2 giúp cho các Linh mục hưu trí của Giáo 
phận Dallas

• Thứ Hai 15/11. Thánh Albertô Cả, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.
• Thứ Ba 16/11. Thánh Magarét Tô Cách Lan; Thánh Gertrude, 

Trinh nữ.
• Thứ Tư 17/11. Thánh Êlisabét Hungary, Nữ tu. Lễ Nhớ.
• Thứ Năm 18/11. Cung hiến các Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh 

Phaolô; Thánh Rose Philippine Duchesne, Trinh nữ.
• Thứ Sáu 19/11 trong Tuần 33 Thường niên.
• Thứ Bảy 20/11. Biêt kính Đức Mẹ.
• Chúa Nhật 21/11. Lễ Chúa Kitô Vua. Chúa nhật cuối cùng của 

Năm Phụng vụ.

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

THÁNG 11: TƯỜNG NHỚ CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
November: In Remembrance of the Souls in Purgatory
Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 210 và 211 nói: 
(1) Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân 
với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được bảo đảm ơn cứu độ vĩnh cửu, 
họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên 
đàng; (2) Nhờ sự “các thánh thông công” các tín hữu còn lữ hành 
trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, bằng 
cách dâng lời cầu nguyện, đặc biệt là thánh lễ, và tất cả những 
việc bố thí, ân xá cùng những việc hãm mình để cầu cho họ. 

Compendium of the Catechism of the Catholic Church says: 
“Purgatory is the state of those who die in God’s friendship, 
assured of their eternal salvation, but who still have need of 
purification to enter into the happiness of heaven. Because of the 
communion of saints, the faithful who are still pilgrims on earth 
are able to help the souls in purgatory by offering prayers in 
suffrage for them, especially the Eucharistic sacrifice. They also 
help them by almsgiving, indulgences, and works of penance.” 
(nos. 210 & 211).

Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con  
tìm nương tựa Chúa. —Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11

NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO (14/11)
World Day of the Poor (Nov 14)
Ngày 14/11/2021 là Ngày Thế Giới 
Người Nghèo lần thứ 5. Năm 2017, 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ấn 
định Chúa nhật 33 Thường niên mỗi 
năm là ngày Giáo hội dành riêng để 
bày tỏ tình liên đới với người nghèo. 
Trong Thông điệp Ngày Thế Giới 
Người Nghèo năm nay với chủ đề 
“Người nghèo các ông sẽ có luôn 
bên cạnh” (Mc 14:7), ĐTC 
Phanxicô viết: “Chúng ta được mời 
gọi khám phá Chúa Kitô nơi họ 
(người nghèo), sẵn sàng lên tiếng 
cho chính nghĩa của họ, nhưng còn trở nên bằng hữu của họ, lắng 
nghe họ, hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà 
Thiên Chúa muốn thông ban cho chúng ta qua họ.”

November 14th, 2021 marks the third annual World Day of the 
Poor. In 2017, Pope Francis designated the 33rd Sunday in 
Ordinary Time each year as the World Day of the Poor. In this 
year’s World Day of the Poor message with the theme “The poor 
you will always have with you.” (Mk 14:7), Pope Francis wrote: 
“We are called to discover Christ in them (the poor), to lend them 
our voice in their causes, but also to be their friends, to listen to 
them, to understand them and to welcome the mysterious wisdom 
that God wants to communicate to us through them.”

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

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO DALLAS 2022
Dallas Catholic Youth Conference (DCYC 2022) 
Được sự bảo trợ của Giáo phận Dallas, Đại hội Giới Trẻ Công 
Giáo là một cơ hội tốt cho các em thêm lòng yêu mến Chúa qua 
các buổi hội thảo, giờ Chầu Thánh Thể, và sinh hoạt với các em 
từ những giáo xứ khác trong Giáo phận. Đại hội giới trẻ này 
dành cho những em lớp trung học và dưới 18 tuổi và sẽ đước tổ 
chức vào ngày 18-20 tháng 2, năm 2022 tại Frisco Convention 
Center. Lệ phí là $200 và hạn chót để ghi danh là ngày 5 tháng 
12. Để biết thêm chi tiết và ghi danh cho con em, xin Quý Phụ 
huynh đến văn phòng Khối Giáo Dục trong những ngày Chúa 
nhật hoặc liên lạc với Cô Linda (903-975-3678) để biết thêm chi 
tiết cũng như hỏi về cách tham dự của các em trên 18 tuổi.

What: Sponsored by Diocese of Dallas, Dallas Catholic Youth 
Conference (DCYC) is an opportunity for youth to meet Jesus 
through talks, music, Eucharistic Adoration, Reconciliation, and 
meeting other youth in the diocese.
Who:  Any high school students under the age of 18
When:  Friday, February 18 - Sunday, February 20, 2022
Where:  Frisco Convention Center/ Embassy Suites Hotel
Fee:  $200
Dateline Date:  December 5, 2021 
Scholarship opportunities are available for first time attendees. 
Please pick up applications for registration and scholarships in 
the back of the lobby, or visit the Khoi Giao Duc office, or call 
Ms.. Linda at 903-975-3678 for more information.

DCYC 

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.

HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS QUYÊN GÓP TÚI NGỦ  
CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ

K of C’s Sleeping Bag Drive for the Homeless
Hội Hiệp sĩ Columbus của Giáo xứ có chương trình quyên góp 
cho người vô gia cư trong Mùa Lễ Tạ ơn sắp đến. Xin Ông Bà và 
Anh Chị Em ủng hộ những người kém may mắn này bằng những 
món quà như túi ngủ (sleeping bags), kem đánh răng (toothpaste), 
bàn chải (toothbrush), vớ (socks). Xin đưa những tặng phẩm này 
ở cuối Nhà thờ vào các ngày Chúa nhật 14/11 & 21/11.

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

HIGH SCHOOL YOUTH SEMINAR (Nov 21)
Các em lớp 9 (GL_9A, 9B, 9C, & 9J), lớp 10 (GL_10A, GL_10B, 
GL_10C, & GL_10J sẽ tham dự Youth Seminar ngày 21 tháng 11 
từ 9 giờ sáng đến  10 giờ 15 sáng. Nếu các em học lớp Giáo lý 
buổi chiều, các em sẽ không có lớp giáo lý vì đã tham dự Youth 
Seminar này.

LỄ GIỖ MÃN TANG 
CHA AUGUSTINÔ NGUYỄN HUY TƯỞNG (20/11)

Nhân Lễ Giỗ Mãn tang 3 năm của Cha Chánh xứ 
tiên khởi Augustinô Nguyễn Huy Tưởng, Giáo xứ sẽ dâng Thánh 
Lễ cầu nguyện cho linh hồn ngài vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 
ngày 20 tháng 11. Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến 
tham dự.
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GIÚP LỄ LOCK-IN (19 & 20/11)
Các em giúp lễ sẽ có sinh hoạt và ngủ qua đêm tại Trung tâm 
Thánh Anphong bắt đầu từ 7 giờ tối thứ Sáu ngày 19/11 và kết 
thúc vào 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 20/11. Xin các phụ huynh 
nhớ đưa đón con em đúng giờ.



MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI 2021
Trong Thánh lễ kính Thánh Gia Thất vào 6 giờ chiều thứ Bảy 
25/12/2021, Giáo xứ sẽ tổ chức Nghi thức Kỷ niệm Hôn phối 
cho các đôi vợ chồng mừng kỷ niệm thành hôn trong năm 2021 
là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 
65 năm, 70 năm, 75 năm. Nếu các đôi vợ chồng nào có kỷ niệm 
thành hôn vào năm 2020 nhưng do tình hình Đại dịch Covid-19 
không thể tổ chức được thì có thể ghi danh mừng kỷ niệm dịp này.

Các đôi vợ chồng nào muốn được trao Phép Lành Tòa Thánh kỷ 
niệm thành hôn trong dịp này, xin vui lòng đến Văn phòng Giáo 
xứ trong các giờ làm việc để điền vào Mẩu Ghi Danh (danh tính 
vợ chồng, ngày cưới, nơi cưới). Lệ phí Phép Lành Tòa Thánh và 
Khung hình cho một đôi vợ chồng là 75 Mỹ kim. Hạn chót ghi 
danh là ngày 14/11/2021. 

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!BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2022-2024

Trong các Thánh lễ cuối tuần 13 & 14/11, Giáo xứ sẽ chọn ra 20 
ứng viên là những người không thuộc các hội đoàn hoặc không 
được đề cử bới các hội đoàn do mức hạn định 2 người.

Sau đó, vào chiều Chúa nhật 21/11, tất cả các ứng viên được chọn 
có buổi tĩnh tâm lúc 2 pm tại Nhà nguyện và bầu ra 9 người vào 
Hội đồng Mục vụ. Sau đó 9 người này sẽ họp riêng để bầu ra Chủ 
tịch Hội đồng Mục Vụ.

Nếu có gì thắc mắc liên quan đến việc bầu cử, xin liên lạc với Cha 
Chánh xứ hoặc Ban Bầu cử gồm Ông Phạm Ngọc Lâm (Trưởng 
ban), Ông Đoàn Xuân Định (Phó ban) và Bà Vũ Thị Sen (Thư ký).

You are my inheritance, O Lord!
  —Ps 16:5, 8, 9-10, 11

Thursday November 18th from 7:45PM – 8:25PM 
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MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (25/11)
Giáo xứ sẽ mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam trong Nhà thờ vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) hôm 
thứ Năm ngày 25/11. Chương trình Đại lễ như sau:

 ● 8:30 AM: Tập trung trước Nhà thờ
 ● 9 AM: Rước kiệu trong Sân Đậu xe.
 ● 9:30 AM: Hoạt cảnh 
 ● 10 AM: Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự đông đủ 
và đúng giờ để tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tiền nhân của 
người Việt Nam chúng ta.





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.

Báo Cáo Tài Chánh (Chúa Nhật 7/11/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ (Mass Collection) $22,725.00 

Online Donation - Parish  $1,390.00 

Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (Parish Registration)

   Chung K. Bui $250.00

Quảng Cáo (Advertising Fees) $1,155.00

Hội Quán (Cafeteria Sales Revenue)  $8,135.00 

Lớp Thêm Sức (Confirmation Class) $2,500.00

Lớp Rước Lễ Lần Đầu (First Communion Class) $1,100.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

0826 Trần Lan  $600.00 

0906 Ngô Mạnh Tùng  $100.00 

0747 Lê Nghĩa  $1,000.00 

R008 Nguyễn Loan  $300.00 
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middle-aged woman was hurrying home from work on her 
bingo night out. As she drew near her home she spotted a 
young man standing at a street corner holding a placard 
with these rather startling words: ‘THE END OF THE 

WORLD IS NEAR.’ Approaching him she asked: ‘Are you quite sure 
the end of the world is near’. ‘Yes, quite sure’, he replied. ‘How 
near?’ the woman enquired further. ‘Very near,’ said the man. ‘Could 
you be a bit more precise?’ insisted the woman. ‘This very night, 
Mam’, he replied. The woman paused a moment to reflect on these 
ominous words and then, in a voice tinged with anxiety asked: ‘Tell 
me, son, will it be before or after the bingo’?

We don’t know for sure how or when the world will end. However, 
reading ‘the signs of the times’, it is quite probable that, unless we 
radically reduce the current level of our greenhouse gas emissions, 
we will soon bring about the end of the world as we know it with the 
extinction not just of human life but of most life forms on the earth. 

Today’s Scripture readings echo the sombre mood of our times. Both 
the first reading and the gospel passage allude to the end of the world. 
In apocalyptic images they warn us of ‘a time of great distress, 
unparalleled since nations first came into existence’ (Daniel 12:1); a 
time when ‘the Sun will be darkened, the moon will lose its brightness, 
and the stars will fall from the sky’ (Mark 13:24-25). While these 
images are poetic allusions and not to be taken as literal descriptions 
of events to come, they remind us of the all too real images we see on 
TV almost every day – images of drought stricken lands, burning 
continents, melting ice caps, flooding cities, and disappearing islands. 
And they conjure up a frightening scenario of what lies ahead of us.

However, the message of today’s readings is not one of disaster but 
rather of hope. The passage from the Book of Daniel assures us that 
the Archangel Michael will come to the rescue of ‘all those whose 
names are written in the Book’ (Daniel 12:2), that is, all the faithful 
of Israel who have persevered in spite of trials and tribulations. It 
affirms the resurrection of the dead and, in a  beautiful image, states 
that ‘the learned will shine as brightly as the vault of heaven, and 
those who have instructed many in virtue, as bright as the stars for all 
eternity’ (Daniel 12:3).

Mark’s gospel was written at a time of severe persecution in the early 
Church. Many members of the community in Rome had been arrested 
and put to death. Some has lost heart and abandoned their faith. In 
today’s gospel passage, Mark is consoling and strengthening a 
community threatened with extinction. His message is that those who 
are faithful need not have no fear. ‘They will see the Son of Man [The 
risen and glorious Christ] coming in the clouds with great power and 
glory; then he will send the angels to gather his chosen from the four 
winds, from the ends of the world to the ends of heaven’ (Mark 13:26-
27). They must not falter but to hold fast to the words of Jesus which, 
no matter what happens, shall never pass away. For them, the world 
is not heading towards extinction but towards a wonderful 
transformation into ‘a new earth and a new heaven’ in which they will 
share in the glorious reign of their Risen Lord.

This message of hope is as relevant today as ever. We inhabit a world 
where there is much injustice, violence and hatred. Confidence in the 
progress of human civilization has been dented by the emergence of 

SUNDAY REFLECTION 
THE THIRTY-THIRD  SUNDAY IN ORDINARY TIME [B]
(Dn 12:1-3; Heb 10:11-14, 18; Mk 13:24-32)

new conflicts and divisions. In the words of Pope Francis, ‘we live in 
a world lurching from crisis to crisis and lacking a shared 
roadmap’ (Fratelli Tutti). The recent Covid pandemic – unfortunately 
still with us – has shown us just how vulnerable we all are, while the 
accelerated pace of global warming threatens the very future of life 
on earth – notwithstanding the ‘blah, blah, blah’ (Greta Thunberg) of 
world leaders. And yet, as Christians we have an unconquerable hope 
that looks beyond the tragic circumstances of our times, for it is a 
hope based ultimately on the resurrection of Jesus and hence a hope 
for a new life that rises out of the ashes of death and decay. Such a 
hope is not confined by the limits of what we can achieve by our own 
efforts. God’s purpose in creation, reaffirmed in the incarnation, and 
gloriously manifested in the resurrection shall not be defeated. We 
may not know how or when this completion will happen, but as 
surely as day follows night, it will happen. Let us say ‘Amen’ to that 
not just with our lips but with our lives.This dynamic of self-gift and 
trust is fundamental to the life of any disciple of Christ, but it is also 
the way that we gain greater clarity in our particular vocation. 
Whether we are called to marriage or to the priesthood or to the 
consecrated life, we cannot understand it other than as a way to live 
out the universal vocation to holiness, that is, to grow in intimacy 
with Jesus. One of the signs of a good and authentic discernment is if 
we can describe our vocation in terms of a desire for self-gift in 
response to an encounter with God’s love. Does my entering into 
seminary or the convent look like taking a step deeper into relationship 
with Jesus? Can I see my preparation for marriage to my fiancée 
through the lens of preparing to lay down my life as Christ has laid 
down his life for me? Whether we are still discerning our own 
vocation or are accompanying someone else in their discernment, the 
first and most frequently recurring step forward in moments of 
unclarity is to seek to grow even closer to Christ, to spend more or 
better time with him, and to examine our hearts to see if there is 
anything that we are holding back, some small coin that we have not 
yet put into the treasury. 

An easy but frequently neglected way to draw closer to Christ and to 
learn to listen to his voice is to develop a habit of reading Scripture 
daily and prayerfully, expecting that his inspired Word is going to 
change our hearts when we approach it with faith. They say it takes 
twenty-one days of deliberate and repeated action to form a new 
habit. If we make a resolution today to read Scripture every day in 
this way for the next twenty-one days, we will have allowed this habit 
to take root precisely on the first Sunday of Advent, the beginning of 
the new liturgical year. This proximity to Christ through a living 
contact with his Word will surely give us greater clarity as we enter 
the new year, both in what coin of the heart we might still need to 
offer to him, and in what form his specific invitation to follow him 
might take.

CHÍCH NGỪA CÚM MIỄN PHÍ
Nhà thuốc tây St. Paul gần bên Trụ sở Cộng đồng người Việt 
Dallas trên đường Belt Line có chich ngừa flu miễn phí cho bà 
con. Riêng những ai không có bảo hiểm có 300 mũi dành riêng. 
Thời gian chích ngừa từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 
trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (9AM–6PM) và thứ Bảy 
(9AM–2PM).

St. Paul Pharmacy 3307 Belt Line Rd, Garland      469-304-0062
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