
ôm Chúa Nhật 21/11/2021 vừa qua, đan sĩ Jean-Pierre 
Schumacher, người Pháp, dòng Xitô Nhiệm Nhặt 
Trappist, người sống sót cuối cùng trong vụ bắt cóc và 
thảm sát tàn bạo 7 tu sĩ dòng Trappist tại đan viện 
Tibhirine ở nước Algeria vào năm 1996, đã qua đời 

cách bình an ở tuổi 97. Vào đêm ngày 26 rạng ngày 27/3/1996, khi 
một nhóm khủng bố Hồi giáo vào đan viện, cha Jean-Pierre 
Schumacher đang ở trong phòng của mình ở lối vào đan viện nên 
chúng đã không tìm thấy cha. Đan sĩ Amedée cũng thoát chết vì bọn 
khủng bố có thông tin rằng có 7 tu sĩ trong đan viện; nhưng trong 
những ngày đó, có hai vị tu sĩ đến thăm cộng đoàn, nên có tất cả 9 
người. Bọn khủng bố đã bỏ đi cùng với 7 tu sĩ đầu tiên mà chúng tìm 
thấy. Sau đó, Đan sĩ bề trên cộng đoàn Christian de Chergé và sáu 
anh em tu sĩ khác đều bị chặt đầu và hai tháng sau người ta phát hiện 
đầu của họ ở nơi không xa Tibhirine. Tuy nhiên, thi thể của họ không 
bao giờ được tìm thấy. Thật ra, các vị chân phước đan sĩ này trước đó 
đã cảm thấy mối nguy hiểm bị sát hại gần kề. Riêng Cha Đan viện 
trưởng Christian de Chergé (1937-1996) đã viết một chúc thư thiêng 
liêng vào ngày 1/1/1994 và được công bố vào ngày 29/5/1996 trong 
đó có đoạn: “Nếu một ngày nào đó – và có thể là hôm nay – tôi trở 
thành nạn nhân của vụ khủng bố mà xem ra đang nhận chìm tất cả 
những người ngoại quốc đang sinh sống tại nước Algeria, tôi muốn 
cộng đoàn của tôi, Giáo hội của tôi, và gia đình của tôi nhớ rằng cuộc 
đời của tôi đã được dâng hiến cho Thiên Chúa và đất nước này…” 
Vào ngày 8/12/2018, 7 vị đan sĩ bị sát hại dã man đã được Giáo hội 
nâng lên hàng Chân phước.

Có lẽ nhiều người Kitô hữu chúng ta không chuẩn bị một cái chết thê 
thảm nhưng với tâm hồn bình an như các vị đan sĩ tử đạo trên đây 
nhưng ai cũng biết rằng đời người sẽ đến lúc kết thúc với cái chết và 
điều quan trọng là chúng ta đang sống với tâm tình chuẩn bị như thế 
nào cho ngày đó.

Hôm nay Giáo hội cử hành Chúa nhật I Mùa Vọng và bắt đầu một 
Năm Mới trong lịch phụng vụ theo chu kỳ C với các bài Phúc âm theo 
Thánh sử Luca. Điều làm chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng là Bài Tin 
Mừng (Lc 21:25-28, 34-36) lại nhắc nhở chúng ta về Ngày Tận Thế. 
Đúng vậy, ngay từ khởi đầu của Năm Phụng Vụ mới, Giáo hội muốn 
chúng ta thấy trước đích điểm của cuộc đời mỗi người, để rồi chúng ta 
có thể đề ra những ưu tiên trong cuộc sống cho thời gian sắp đến.

Mùa Vọng nói đến sự chuẩn bị tâm hồn cho những lần Chúa đến. 
Chúng ta chuẩn bị cho việc kỷ niệm ngày Chúa Giêsu đến trong Ngày 
Giáng Sinh đầu tiên. Qua việc chuẩn bị này, chúng ta nhìn lại lịch sử 
ơn cứu độ với việc hạ sinh của Chúa Giêsu trong hang đá Bêlem ngày 
xưa. Chúng ta cũng trông ngóng ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai vào 
Ngày Tận Thế mà Phúc âm đề cập đến hôm nay để rồi chúng ta biết 
sắp xếp lại cuộc đời hầu chuẩn bị đối diện với sự phán xét của Ngài.

Nhưng rồi chúng ta cũng chuẩn bị cho việc Chúa đến mỗi ngày trong 
cuộc sống của chúng ta. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy bỏ ra ít giây 
phút để cầu nguyện và mời gọi Chúa đến trong tâm hồn và cùng đồng 
hành trong suốt một ngày từ nhà đến trường học và sở làm. Và ngay 
cả khi nằm trên giường bệnh với những đớn đau của thể xác lẫn tinh 
thần, chúng ta cũng hãy mở lòng cho Chúa đến. Và rồi trong ngày 
chúng ta thỉnh thoảng trở về với Chúa, nhắc nhở chính mình về sự 
hiện diện liên tục của Ngài trong tâm hồn để có thể suy nghĩ, nói năng 
và hành động theo ý Ngài muốn và dễ dàng chống trả những cám dỗ 
của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Đây là những cách thức đơn giản 
trong việc chúng ta chuẩn bị để sẵn sàng gặp gỡ Chúa khi đến giờ 
chúng ta được gọi đến gặp Ngài mặt giáp mặt khi chúng ta từ giã cõi 
đời này.

Như thế chuẩn mừng Lễ Giáng sinh sắp đến là chuẩn bị cho Chúa Kitô 
đã đến, đang đến và sẽ đến trong sự tỉnh thức, cầu nguyện và hành 
động cụ thể. Điều quan trọng là chúng ta đừng chần chờ, cho rằng 
chúng ta quá bận rộn cho những việc khác. Vì thế Mùa Vọng là cơ hội 
để chúng ta định hướng lại cuộc sống. 

Nhân đầu Mùa Vọng năm nay, tôi xin gửi đến mọi người bài thơ với 
tựa đề “Today-Hôm nay” để giúp mỗi người nhìn lại việc chuẩn bị cho 
Chúa đến trong cuộc sống hằng ngày như thế nào.

Tôi sẽ làm nhiều điều trong những năm tháng tới, nhưng tôi đã làm gì 
hôm nay? Tôi sẽ cho đi nhiều tiền của, nhưng tôi đã cho gì hôm nay?
Tôi sẽ nâng đỡ tâm hồn và lau khô giọt nước mắt của tha nhân,
Tôi sẽ gieo niềm hy vọng vào nơi sợ hãi,
Tôi sẽ nói lời yêu thương và cổ võ, nhưng tôi đã làm gì hôm nay? Tôi 
sẽ sống tử tế nhưng tôi đã như thế nào hôm nay?
Tôi sẽ đem lại mỗi cuộc đời lẻ loi một nụ cười, nhưng tôi đã đem lại 
gì hôm nay? Tôi sẽ đem lại cho sự thật một sự hồi sinh và cho niềm tin 
một giá trị hơn,
Tôi sẽ nuôi ăn những con người đói khát trên mặt đất này, nhưng tôi 
đã nuôi ăn người nào hôm nay?

Kính chúc Quý Ông Bà và Anh Chị Em một Mùa Vọng tràn đầy niềm 
cậy trông vào Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đem lại sức sống, bình an 
và hy vọng thật trong cuộc sống mỗi người chúng ta.

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 I MÙA VỌNG [C]
NGÀY 28/11/2021

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 Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 12/2021 
The Pope’s Prayer Intention for December 2021

✝ Cầu Cho Các Giáo Lý Viên:  Chúng ta hãy cầu nguyện cho
các giáo lý viên đã được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Xin cho
họ trở thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa
trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

✝ Catechists: Let us pray for the catechists, summoned to
announce the Word of God: may they be its witnesses, with
courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 03/12/2021 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.

• Chúa Nhật 28/11. Chúa nhật I Mùa Vọng năm C.
          Bắt đầu Năm Phụng vụ mới.

• Thứ Hai 29/11 trong Tuần I Mùa Vọng.
• Thứ Ba 30/11. Thánh Anrê, Tông đồ. Lễ Kính.
• Thứ Tư 1/12 trong Tuần I Mùa Vọng.
• Thứ Năm Đầu Tháng 2/12 trong Tuần I Mùa Vọng.
• Thứ Sáu Đầu Tháng 3/12. Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục.

          Lễ Nhớ.
• Thứ Bảy Đầu Tháng 4/12. Thánh Gioan Đamas, Linh mục,

          Tiến sĩ Hội thánh. Biệt kính Đức Mẹ.
• Chúa Nhật 5/12. Chúa nhật II Mùa Vọng năm C.

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

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.

MỜI HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ (5/12)
Hội đồng Giáo xứ sẽ có cuộc họp tại Nhà Giêrađô vào Chúa nhật 
ngày 5 tháng 12 vào lúc 2 giờ chiều để bàn về những công việc 
sắp đến. Xin các Ban, Ngành, Hội đoàn và Giáo khu cử người đến 
tham dự. Cách riêng, trong tinh thần đồng trách nhiệm, kính mời 
tất cả các thành viên của Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ hiện nay và 
Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2022-2024 cùng đến dự buổi họp này.

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ NGHỈ LỄ TẠ ƠN
Parish Office Celebrating Thanksgiving Weekend

Văn phòng Giáo xứ nghỉ Lễ Tạ Ơn bắt đầu từ thứ Năm ngày 
25/11 và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai ngày 29/11.

The parish office is closed in observance of Thanksgiving 
beginning Thursday, November 25th and will reopen Monday, 
November 29th.

GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ NGHỈ HỌC (28/11)
Để mừng Lễ Tạ Ơn, các em học sinh Giáo lý, Việt ngữ sẽ nghỉ 
học vào Chúa nhật 28/11. Các em sẽ đi học trở lại vào Chúa 
nhật 5/12.
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Be vigilant at all times and pray that you may have 
the strength to stand before the Son of Man. 

–Lk 21:36

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.

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

THAM GIA TIẾN TRÌNH THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
THẾ GIỚI & CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN DALLAS

Đức Cha Edward Burns kêu gọi các tín hữu trong Giáo phận tham 
gia cho ý kiến trong các cuộc họp sắp tới để đề ra những đường 
hướng hoạt động mục vụ của Giáo hội địa phương và Giáo hội 
hoàn vũ.

Những ai muốn tham gia, có thể ghi danh online 
www.cathdal.org/synod-cs và đến tham dự buổi họp sau đây bằng 
tiếng Anh
▶ Thứ Năm ngày 20/1/2022 6:30PM – 8:30PM tại Nhà thờ St.
Jude (Allen).

DIOCESAN SYNOD CATECHETICAL SESSION
As the Diocese of Dallas is set to begin a multi-year synod process, 
we have been called by Pope Francis to join dioceses throughout 
the world in participating in a Synod of Bishops to address the 
fundamentals of synodality itself. Answering that call, Bishop 
Edward J. Burns welcomes the faithful to join the Diocese of 
Dallas in prayerful discernment during a series of synodal 
catechetical sessions that will be vital in helping chart the course 
for both the local and universal Church. These catechetical 
sessions seek to help the faithful of the diocese better understand 
the diocesan synod itself, their role in it, and address the questions 
that have been presented by the Holy Father for his synod on 
synodality.
Be a part of this exciting journey of faith by registering online 
for this session at www.cathdal.org/synod-cs 
Schedule of the catechetical Session:
▶ Thursday, January 20, 2022 6:30PM–8:30PM, St. Jude, Allen.

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

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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Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái 
chúc mừng nhân Lễ Hôn phối vào thứ Bảy 20/11/2021 của

Anh Trần Hoàng Thế & Chị Lê Thị Thanh Thảo
Anh Nguyễn Ngọc Hoàng Duy & Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho hai gia đình

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

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!

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.

(Lễ Trọng Buộc ngày 8/12)
Thứ Ba 7/12: Thánh lễ Vọng lúc 7PM.
Thứ Tư 8/12: Có ba Thánh lễ lúc 6:45AM, 7PM và 9PM.

Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự đông đủ.
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Báo Cáo Tài Chánh (Chúa Nhật 21/11/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ (Mass Collection) $17,088.00 

Online Donation - Parish  $785.00 

Khấn (Virgin Mary Donations): $300.00

Đóng Góp Nhập Xứ (Parish Registration Gift)

   Phạm Hoàng Quân $100.00

Hội Quán (Cafeteria Sales Revenue)  $7,697.00 

Lớp Thêm Sức (Confirmation Class) $1,100.00

Lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparatory Class) $500.00

Quảng Cáo (Advertising Fees) $280.00

Catholic Campaign for Human Development $4,650.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

0769 Vũ Đức Trí  $2,800.00 

0832 Vũ Kim Thoa $200.00 

0934 Đặng Phước An  $100.00 

0970 Nguyễn Phi Thanh  $200.00 

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.
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ou might have heard the saying, “Those who cannot 
remember the past are condemned to repeat it.”  In fact, 
history is important for many reasons. History roots our 
lives in a reality deeper than the passing moment, 

preventing us from being like the seed in the Parable of the Sower 
that withers for lack of roots [see Luke 8:4-15]. Or to use a similar 
metaphor, history is like the long, thick roots of a huge, ancient tree, 
which not only provide nourishment from the ground, but also ground 
the tree during violent weather.

This offers one reason why, on today’s start of the Church’s new year, 
she beckons us to look to the past. More specifically, the Season of 
Advent that begins today draws our attention to the right way and the 
wrong ways to prepare for a visit from God.

God’s plan for visiting His People began at the dawn of human history. 
“In the beginning,” when Adam and Eve committed the Original 
Sin, God could in justice have abandoned His fallen creature. In love, 
however, God made them a promise of redemption [see Genesis 3]. 
The many centuries stretching from Eve to Mary—from Adam to 
Christ—are one long Advent. That historical advent consisted of both 
man preparing himself to receive the Messiah, and God preparing 
man to receive the Messiah. We hear of this long plan, with all its fits 
and starts, in the First Readings at Holy Mass during Advent.

The long arc of Old Testament history, however, is not the only lens 
through which Advent looks at how to prepare for God’s visit. The 
Gospel Readings offer perspectives that complement that of the Old 
Testament. The most obvious difference between Advent’s First 
Readings and Gospel Readings is in the spans of time that they cover. 
The Old Testament’s preparation for the Messiah’s arrival ranges 
over many centuries of history. The Gospel Readings focus upon 
three different spans of time.

The most obvious focus of the Gospel Readings during Advent is the 
nine months preceding Jesus’ birth. The Blessed Virgin Mary offers 
us the perfect example of how to prepare for the Messiah’s visit. 
Unlike the sinful priests, prophets, and kings of the Old Testament, 
Mary not only accepts God at His Word:  she accepts God’s Word 
with such faith that that Word becomes flesh within her. She not only 
follows the Word, but bears the Word. If there’s a single quote of 
Mary that sums up her preparation for God’s visit, it’s: “Behold, I 
am the handmaid of the Lord.  Let it be done unto me according to 
thy Word.”
A less obvious focus of the Gospel Readings during Advent is the 
“birth” of Jesus’ public ministry. St. John the Baptist is the herald of 
the Messiah’s mission among the People of God. John prepares them 
to accept not only God’s visit, but more specifically the mission that’s 
the reason for His visit. If there’s a single quote of John that sums up 
his preparation for God’s visit, it’s: “Behold, the Lamb of God! 
Behold him who takes away the sins of the world!”
The least obvious focus of the Gospel Readings during Advent is the 
Second Coming of Jesus at the end of time, and its accompanying 
Final Judgment. Jesus’ words in today’s Gospel Reading relate to His 
Second Coming, accompanied as that distant day will be by “signs in 
the sun, the moon, and the stars,” with earthly nations “in dismay”.

SUNDAY REFLECTION 
FIRST SUNDAY OF ADVENT [C]
(Jer 33:14-16; 1 Thes 3:12-4:2; Lk 21:25-28, 34-36)

Those events might seem to have little in common with the peaceful 
scene in our Nativity sets. Yet conflict and violence accompany each 
period of preparation for God’s visit to His People: the long arc of the 
Old Testament filled with unfaithful earthly pilgrims; Mary’s 
pregnancy during which King Herod and his retinue lurk in the 
shadows; John’s heralding the Lamb of God for whose sake he will 
be martyred; and the preparation of every human person for the Final 
Judgment. The last words of Jesus in today’s Gospel Reading apply 
to each of these periods of preparation: “pray that you have the 
strength to escape the tribulations that are immanent and to stand 
before the Son of Man.”  The King of Kings drops down from 
Heaven to bring peace and salvation, but no one ought to overlook 
the costs that these gifts bear.

OPEN CARRY POLICY
The Diocese of Dallas values the safety of its parishioners and 
guests. It is the policy of the Diocese of Dallas that firearms are not 
carried on any property owned by the Diocese, its entities, or its 
parishes or schools. 

Pursuant to Section 30.07, Penal Code (trespass by license holder 
with an openly carried handgun), a person licensed under 
Subchapter H, Chapter 411, Government Code (handgun licensing 
law), may not enter any property with a handgun that is carried 
openly. Unlicensed holders may not enter any property with a 
handgun that is carried openly. 

Texas law also prohibits the possession of a firearm on the physical 
premises of a school and any grounds on which an activity 
sponsored by a school or educational institution is being conducted.

CHÍCH NGỪA COVID-19 & NGỪA CÚM (Nov 28)
Quan tâm đến khả năng đề kháng Covid-19 của giáo dân và với sự 
hỗ trợ của nhiều anh chị em trong Giáo xứ hành nghề Y khoa, Giáo 
xứ sẽ có buổi chích ngừa mũi thứ ba Covid-19 (booster shot – mũi 
tăng cường) gồm cả Pfizer và Moderna cho những ai trong độ 
tuổi được chính phủ cho phép. Những ai muốn chích ngừa cúm 
cũng có thể đến dịp này. Việc chích ngừa này hoàn toàn miễn phí 
cho những ai không có bảo hiểm. Những ai có bảo hiểm, xin đem 
theo giấy tờ. Xin đem theo giấy xác nhận chích 2 mũi trước đây.
☛ Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thánh Anphong
☛ Thời gian: Chúa nhật ngày 28/11 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ
chiều hoặc chấm dứt sớm hơn nếu hết thuốc.
Lưu ý: Để bảo vệ cơ thế, xin chỉ chích ngừa cúm hoặc ngừa 
Covid-19 mà thôi.
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