
rong cuốn sách “Vision 2000”, Cha Mark Link, S.J., có 
kể câu chuyện một em bé nhà nghèo đang ngồi đánh 
giày tại Nhà ga Trung tâm New York (Grand Central 
Station). Trong khi tay cầm miếng vải đánh đi đánh lại 

đôi giày của người khách, chiếc mề đay bằng bạc đong đưa nơi cổ 
em. Ông khác thấy vậy tò mò hỏi: “Cháu đeo miếng kim loại gì đó?” 
Cậu bé trả lời: “Đó là ảnh Mẹ Chúa Giêsu đấy mà!” Người đàn ông 
hỏi tiếp: “Tại sao cháu đeo ảnh của bà ấy? Bà ấy nào có khác mẹ 
cháu đâu?” Cậu bé đáp: “Cháu không 
biết rõ. Nhưng có một sự khác biệt vô 
cùng giữa người con của Mẹ Maria và 
cháu: Con Đức Mẹ là Đấng Cứu Thế, là 
Con Thiên Chúa toàn năng. Cháu đeo 
ảnh của Đức Mẹ để nhờ Mẹ mang người 
con Giêsu đến giúp cháu và ba mẹ cháu.”
Câu nói của cậu bé đánh giày nhắc nhở 
chúng ta về việc Đức Mẹ Maria mang 
Chúa Cứu Thế đến người chị họ Êlisabét 
cũng đang mang thai Thánh Gioan Tẩy 
Giả như được tường thuật trong Bài Phúc 
âm của Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C 
hôm nay (Lc 1:39-45). 

Cuộc thăm viếng này không chỉ là để bày 
tỏ sự chia sẻ giúp đỡ của Đức Mẹ đối với 
người chị họ Êlisabét mà quan trọng hơn, 
đó là câu chuyện của đức tin và tình yêu 
mến giữa hai đấng. Rõ ràng bà Êlisabét và 
thai nhi Gioan Tẩy Giả nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong 
cung lòng Mẹ Maria vì khi nghe tiếng chào của Mẹ Maria, người con 
trong dạ bà Êlisabét đã nhảy mừng. Vì thế bà Êlisabét đã thốt lên: “Em 
được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu 
mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến 
với tôi thế này?” (Lc 1:43). 

Bởi đó, khi suy niệm về việc Đức Maria vội vã đến nhà người chị họ 
Êlisabét, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho rằng Mẹ Maria đã cử 
hành một cuộc rước kiệu Thánh Thể đầu tiên trên thế giới. Mẹ Maria 
đã đem Chúa Kitô đến nhân loại. Me đã trở thành Nhà Tạm sống 
động. Và người chị họ Êlisabét như thế trở nên người đầu tiên trải 
nghiệm việc thờ lạy Thánh Thể. Cho nên,  chúng ta hãy học nơi Bà 
Êlisabét và thai nhi Gioan Tẩy Giả về niềm vui mừng tiếp nhận Thiên 
Chúa trong cuộc đời mình. 

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có cảm thấy vui mừng vì được Chúa 
chúc phúc mỗi khi Ngài đến viếng thăm chúng ta hay không. Thái độ 
và cảm giác của chúng ta ra sao khi đến Nhà thờ mỗi Chúa nhật để gặp 
gỡ Chúa trong Bí tích Thánh Thể? Chúng ta có cảm thấy phúc lành 

khi được kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện hay không? Và bởi vì 
Chúa Giêsu đã nên một với mọi người nơi Mầu nhiệm Nhập Thể, liệu 
chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khác, cách 
riêng những người nghèo khổ, đau yếu, và bị bỏ rơi hay không? 

Cuộc thăm viếng mau mắn của Mẹ Maria đến nhà người chị họ 
Êlisabét đang mang thai được sáu tháng sau khi được sứ thần Gabrien 
báo tin cũng cho thấy Đức Mẹ không quản ngại gì đến bản thân để 
không những chỉ giúp đỡ bà Êlisabét, nhưng quan trọng hơn là đem 
Chúa Giêsu đến cho bà. Cũng thế, noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy 
là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa cho mọi người khi chúng ta 
hết mình phục vụ tha nhân, bắt đầu từ những thai nhi. Nhưng thật đau 
lòng biết bao khi mới đây vào thứ Năm ngày 16/12, Cơ quan Quản lý 
Dược và Thực phẩm của Hoa Kỳ (FDA) đã bãi bỏ yêu cầu lâu nay là 
người dân muốn có thuốc phá thai phải đích thân đến lấy, và thay vào 

đó là quyết định cho phép từ nay trở đi, họ 
có thể nhận thuốc phá thai qua dịch vụ bưu 
điện và gửi hàng.

Phản ứng trước quyết định này, Đức Tổng 
Giám mục William Lori của Tổng Giáo 
phận Baltimore và là Chủ tịch Ủy ban Các 
Hoạt động Phò Sự Sóng của Hội đồng 
Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố: 
“Mọi sinh mạng đều thánh thiêng: Sinh 
mạng của người mẹ và của thai nhi. Quyết 
định này của chính quyền không chỉ đẩy 
mạnh việc tước đi sinh mạng của các thai 
nhi một cách bi thảm, mà còn không giúp 
gì trong việc chăm sóc đến lợi ích của 
người mẹ đang cơn khó khăn… Quyết định 
này sẽ để người phụ nữ phải một thân một 
mình trong lúc tổn thương, thưởng không 
nhận được sự quan tâm về y tế hoặc chăm 
sóc sau đó…. Một trong những nhiệm vụ 

cơ bản của chính quyển là bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của người dân. 
Như thế, cơ quan FDA nên hành động để bảo vệ sinh mạng và sức 
khỏe của người mẹ và trẻ em, hơn là chịu thua dưới áp lực của kỹ 
nghệ phá thai nhằm nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn.”
Lễ Giáng Sinh sắp đến là dịp người ta tặng quà cho nhau. Vì thế, 
quyết định mới đây của Cơ quan FDA có thể được xem là “quà tặng” 
đối với những người ủng hộ việc hủy hoại sự sống thai nhi, nhưng 
thật ra đấy không phải là quà tặng và lại càng không là quà tặng 
Giáng sinh. Bởi vì trừ phi sinh mạng của các thai nhi và những người 
dễ bị tổn thương, được đoái hoài chăm sóc, Lễ Giáng sinh cũng chỉ là 
dịp để ăn uống, chứ không phải ăn mừng việc Ngôi Hai Thiên Chúa 
xuống thế làm người nơi hình hài của một trẻ thơ Giêsu là quà tặng 
tuyệt vời của Chúa Cha.

Xin Mẹ Maria đồng hành và giúp chúng ta đem Chúa Giêsu đến với 
những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, bắt đầu từ những nguòi 
trong gia đình và nhất là những ai do sự khốn khó của cuộc sống, vẫn 
chưa cảm nghiệm được tình yêu của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa 
ở cùng 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 IV MÙA VỌNG [C]
NGÀY 19/12/2021

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



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

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái 
chúc mừng nhân Lễ Hôn phối vào thứ Bảy 18/12/2021 của

Anh Vũ Đức Toàn & Chị Nguyễn Thảo Grace
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình

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

• Chúa Nhật 19/12. Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C. 
• Thứ Hai 20/12 trong Tuần IV Mùa Vọng. 
• Thứ Ba 21/12. Thánh Phêrô Canasiô, Linh mục & Tiến sĩ  

Hội thánh. 
• Thứ Tư 22/12 trong Tuần IV Mùa Vọng.
• Thứ Năm 23/12. Thánh Gioan Katy, Linh mục.  
• Thứ Sáu 24/12 trong Tuần IV Mùa Vọng.
• Thứ Bảy 25/12. Lễ Giáng Sinh. Lễ Buộc.
• Chúa Nhật 26/12. Lễ Thánh Gia Thất năm C.

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

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

Bà Maria Nguyễn Thị Nhung
Sinh ngày 03/01/1961

Tạ thế ngày 07/12/2021
Bà Cố Maria-Agatha Ngô Thị Tưởng

Sinh ngày 20/04/1929
Tạ thế ngày 10/12/2021

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin 
Thiên Chúa sớm đưa Linh hồn Bà Maria và Bà Cố Maria-Agatha 

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

Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu 
được tốt hơn, xin những người ai chưa ghi danh trong Giáo xứ, vui 
lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn 
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những 
ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha mẹ, 
cũng đến văn phòng để làm một danh sách với số danh bộ riêng.

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

Chúa Nhật IV Mùa Vọng [C] Ngày 19-12-2021  ♦ Trang 3 ♦

Đại Lễ Giáng Sinh
(Lễ Trọng Buộc)

Thứ Sáu (24/12): Vọng Giáng Sinh 
5:00 PM: Hoạt cảnh Giáng sinh

5:30 PM: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh (English)
8:30 PM: Thánh Lễ Nửa Đêm

Thứ Bảy (25/12): Lễ Giáng Sinh 
Có 2 Thánh Lễ: 8 AM & 10:30 AM

Lưu ý: 
 ✦ Vẫn có Thánh lễ 7 AM vào ngày thứ Sáu 24/12.

 ✦ Thánh lễ chiều thứ Bảy 25/12 là Lễ Kính Thánh 
Gia Thất của ngày Chúa nhật 26/12 nên không thể 
thay thế cho Lễ Giáng Sinh 25/12 là Lễ Buộc. 

 ✦ Cả 2 Thánh lễ Vọng Giáng Sinh (24/12) & 2 
Thánh lễ ngày Giáng Sinh (25/12) sẽ được phát 
trực tuyến trên website của Giáo xứ dmhcg,org.



Năm nay Giáo xứ sẽ làm bánh chưng, bánh tét trở lại để mừng Tết Nhâm Dần 2022 sau một năm ngưng 
vì đại dịch Covid-19. Giờ làm việc bắt đầu từ 9AM đến 9PM tại Nhà Giêrađô và làm trong 2 đợt:

 ☛ Đợt 1: Từ thứ Hai ngày 13/12/2021 đến thứ Sáu ngày 17/12/2021
 ☛ Đợt 2: Từ thứ Hai ngày 3/1/2022 đến thứ Sáu ngày 21/1/2022

Giáo xứ mời gọi quý ông bà, anh chị em thuộc đủ lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm, 
hãy đến tham gia vì có nhiều việc phù hợp với khả năng của mỗi người. Những việc làm hằng ngày là: cắt 
lá, lau lá, rửa lá, làm nhân bánh, gói bánh, cột dây, vớt bánh…

BAN TỔ CHỨC GÓI BÁNH CHƯNG 2022
 ✦ Linh hướng: Cha Phó GioanBaotixita Đoàn Bá Thịnh

Ban Cố Vấn: Đặc trách kế hoạch, phẩm chất bánh
 ■ Ông Nguyễn Hữu Đào
 ■ Ông Nguyễn Chính (Hội đồng Thường Vụ)

Trưởng Ban Bánh Chưng: Điều hành tổng quát
 ■ Điều hành tổng quát: Ông Đặng Hiếu Sinh

1. Phó trưởng ban 1: Ông Vũ Tiến Công (Ca ngày)
2. Phó trưởng ban 2: Ông Cảnh (Ca ngày)
3. Phó trưởng ban 3: Ông Đào Lâm (Ca chiều tối)

Các Nhóm:
1. Làm đậu:

 ■ Trưởng nhóm: Ông Trần Kim Với: 682-283-1191
 ■ Phó trưởng nhóm: Anh Hồ Trí (Hùng-Sơn- Hồ Trí-Sỹ)

2. Nhóm Gạo Nếp: 
 ■ Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Minh

3. Nhóm lá:
 ■ Trưởng nhóm: Ông Vân
 ■ Phó trưởng nhóm: Ông Cần

4. Nhóm Làm Thịt:
 ■ Trưởng nhóm: Anh Nguyễn Chính: Phân chia các ngày và 

nhắc các đoàn thể trách nhiệm
 ■ Đoàn Thanh niên, Thiếu nhi TT, Ban PTA, CĐ Augustine & 

Trinh Vương
 ■ Bà Nguyễn Như Ky phụ trách gia vị nêm

5. Kỹ Thuật: Lò bếp- Freeze-walking freeze-Bồn rửa chén…:  
 Anh Phương
6. Nhóm phục vụ ẩm thực:

 ■ Trưởng bếp: Cô Hoàng Trinh (Anh Cường)
 ■ Phụ bếp: Chị Mỹ (Hội Quán): 682-472-9257

7. Nhóm nước giải khát & cà phê: Cô Từ Hương
8. Tiếp Vận tại chỗ: Ông Phạm Thể
9. Nhóm gói bánh Tét:

 ■ Trưởng nhóm: Bà Nguyễn Như Ky (Như Nguyện)
 ■ Phó trưởng nhóm: Ông Khương 

10. Nhóm cột dây bánh Tét:
 ■ Trưởng nhóm: Ông Trọng

11. Nhóm làm nhân bánh tét:
 ■ Trưởng nhóm: Bà Hường

12. Nhóm Gói Bánh Chưng:
 ■ Trưởng nhóm: Ông Dương

13. Nhóm xếp bánh vào nồi và vớt bánh:
 ■ Đoàn Thanh niên, Thiếu nhi TT, Ban PTA, CĐ Augustine & 

Trinh Vương  
14. Phòng bán bánh:

 ■ Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Kim Trang
 ■ Phó trưởng phòng: Ông Đào Anh

15. Kế toán & Tài chánh: Đào Hương 
16. Nhóm chuyển bánh chưng xuống tháp chuông: Liên Minh  
 Thánh Tâm
17. An Ninh phòng bánh chưng: Anh Minh, Anh Hải Chung

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ EMMANUEL (25/12)
Giáo xư hân hoan mến chúc Quý Thầy Trợ Úy, Quý Trợ Tá, Quý 
Huynh Trưởng và em trong Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel 
nhân ngày lễ Bổn mạng (25/12). Xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban 
cho mọi người được tràn đầy niềm vui và bình an, cũng như ban 
cho các em được luôn hăng say phụng sự Chúa và học hỏi để 
ngày càng giống Chúa hơn.

KỶ NIỆM HÔN PHỐI (25/12)
Trong Thánh lễ 6 giờ chiều thứ Bảy kính Thánh Gia Thất, Giáo 
xứ sẽ mừng kỷ niệm thành hôn của 39 đôi vợ chồng. Xin các đôi 
vợ chồng vui lòng đến Nhà thờ lúc 5 giờ chiều để Khối Hôn nhân 
Gia đình trong Giáo xứ giúp chuẩn bị cho việc cử hành ngày vui 
đầy ý nghĩa này.
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Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có 

sự hy sinh thời giờ, công sức của tất cả quý ông bà đã tham gia 

những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay. Xin Thiên Chúa 

qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe 

cho quý ông bà anh chị em tham gia chương trình công ích này.



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.

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 20/1/2022 6:30PM–8:30PM tại Nhà thờ St. Jude (Allen).

DIOCESE SYNOD CATECHETICAL SESSIONS
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 
our catechetical sessions at www.cathdal.org/synod-cs 
Schedule of the catechetical Session:
Thursday, January 20, 2022 6:30PM–8:30PM, St. Jude, Allen.

MUA ỦNG HỘ LOG CAKE & HOA TRẠNG NGUYÊN
Hội Phụ Huynh (PTA) sẽ bán bánh log cake và cây poinsettia 
(cây trạng nguyên) ở trước Nhà thờ để gây quỹ sinh hoạt vào 
Chúa Nhật ngày 19/12. Xin mọi người ủng hộ.

KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 31
Mùa Xuân 2022

Khóa học Dự Bị Hôn Nhân 31 (mùa Xuân 2022) sẽ khai giảng 
vào sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 2, 2022, lúc 9:00 AM tại 
Trung tâm Thánh An Phong thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp.  Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 thứ bảy 
liên tiếp: Thứ Bảy 19 tháng 2, từ 9:00 AM - 5:00 PM và Thứ 
Bảy 26 tháng 2, từ 9:00 AM - 5:15 PM. 

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu 
và dự đầy đủ các giờ học. Xin mang theo khẩu trang (face masks) 
để đeo trong phòng học. Xin ghi danh và nộp lệ phí tại Văn phòng 
Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.

NGHỈ HỌC LỄ GIÁNG SINH 2021 & NĂM MỚI 2022
Sunday School Christmas Break

Để mừng Đại lễ Giáng sinh 2021 và Tết Dương lịch 2022, các em 
học sinh sẽ không có Lớp Giáo lý & Việt ngữ vào Chúa nhật ngày 
26/12/2021 và Chúa nhật ngày 02/01/2022. Các em học sinh sẽ đi 
học trở lại vào Chúa nhật ngày 09/01/2022.

In observance of Christmas & New Year Holidays, there will be 
no Faith Formation & Vietnamese Language Classes on Sundays 
of December 26th, 2021 and January 2nd, 2022. The students 
will return for their classes on Sunday January 9th, 2022.

KHÔNG CÒN MIỄN CHUẨN LỄ CHÚA NHẬT & LỄ BUỘC
Lifting of the Dispensation to Attend Sunday Mass  

& Holy Days of Obligation
Kể từ Chúa nhật 28/11/2011, mọi tín hữu Công giáo ở Giáo phận 
Dallas sẽ phải đi Lễ Chúa nhật và những ngày Lễ buộc trở lại 
theo Sắc lệnh của Đức Cha Edward Burns. Muốn đọc nguyên văn 
sắc lệnh này có cả bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt, xin 
vào website của Giáo xứ www.dmhcg.org.

As of Sunday, November 28th all of the Catholic faithful are 
expected to attend Mass in person. To see Bishop Edward Burns’ 
full decree concerning the lifting of the dispensation to attend 
Sunday Mass and Holy Days of Obligation, both in English and 
Vietnamese versions, please go to www.dmhcg.org

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.
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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

Báo Cáo Tài Chánh (Chúa Nhật 12/12/2021)
Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ Chúa Nhật $18,897.00 

Trong Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm $7,258.00

Online Donation on Dmhcg.org  $2,075.00 

Đóng Góp Nhập Xứ (Parish Registration Contribution)

     Nguyễn Trọng Quân $100.00

Quảng Cáo (Advertising Fees) $3,470.00

Rửa Tội (Baptism Fees) $300.00

Help the Poor $10.00

Hội Quán (Cafeteria Sale) $8,410.00

Khối Giáo Dục (Lớp Thêm Sức) $1,585.00

Retirement Fund for Religious $5,665.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

0137 Trần Văn Hùng  $500.00 

0504 Bùi Trọng Kha  $2,100.00 

0775 Ngô Thị Bé  $1,000.00 

0853 Nguyễn Minh  $2,550.00 

1027 Nguyễn Đình Lân  $100.00 

1037 Lê Thị Quỳnh Trâm  $1,000.00 

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ NGHỈ LỄ GIÁNG SINH 
Parish Office Closed for Obervance of Christmas 
Văn phòng Giáo xứ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giáng Sinh từ thứ Sáu 
ngày 24/12 đến hết thứ Hai ngày 27/12. Văn phòng sẽ mở cửa trở 
lại vào ngày thứ Ba 28/12.

Parish Office will be closed for Christmas Holyday from Friday 
December 24th through Monday December 27th. It will reopen 
on Tuesday December 28th.

VATICAN BAN HÀNH NGHI THỨC PHỤNG VỤ  
TRAO THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN

Ngày thứ Hai 13/12/2021, Đức tổng giám mục Arthur Roche, Tổng 
trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành hướng dẫn và nghi 
thức phụng vụ mới trao thừa tác vụ giáo lý viên. Nghi thức này sẽ là 
một trong những nghi thức phụng vụ được sử dụng để trao thừa tác 
vụ giáo lý viên.

Sau khi đã thiết lập thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên qua tự sắc 
Antiquum ministerium (“Thừa tác vụ cổ kính”) được ban hành hồi 
tháng 5 năm nay, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của 
giáo lý viên trong lịch sử và ngày nay đối với việc truyền đạt đức tin 
Công giáo, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn tài liệu giới thiệu Nghi thức 
cụ thể về việc trao thừa tác vụ giáo lý viên. Đây là tài liệu cơ bản; các 
Hội đồng giám mục trên thế giới sẽ dịch và điều chỉnh.

Nghi thức mới
Nghi thức trao thừa tác vụ giáo lý viên có thể diễn ra trong Thánh lễ 
hoặc cử hành Lời Chúa; tài liệu cũng đưa ra các bài đọc từ Cựu ước 
và Tân ước sẽ được sử dụng trong nghi thức. Nghi thức sẽ tuân theo 
một hình thức chính xác, bắt đầu bằng lời khuyên nhủ dành cho ứng 
viên, sau đó là lời mời cầu nguyện, ban phép lành và trao Thánh giá.

Bản chất của thừa tác vụ giáo lý viên
Trong một lá thư gửi các giám mục được công bố cùng với nghi thức 
mới, Đức Tổng Giám mục Roche giải thích rằng giáo lý viên là một 
thừa tác vụ giáo dân khác với chức linh mục qua việc truyền chức, 
nhưng giáo lý viên “nhờ Bí tích Rửa tội của họ, được kêu gọi đồng 
trách nhiệm trong Giáo hội địa phương về việc loan báo và truyền dạy 
đức tin, thực hiện vai trò này trong sự cộng tác với các thừa tác viên 
chức thánh và dưới sự hướng dẫn của họ.”

Quyết định thuộc quyền giám mục
Đức Tổng Giám mục Roche nói rằng hai nhiệm vụ chính của giáo lý 
viên là dạy giáo lý, hoặc giảng dạy đức tin, và tham gia vào việc tông 
đồ. Những người Công giáo trưởng thành, những người đã lãnh nhận 
các Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu và muốn được thi hành thừa 
tác vụ Giáo lý viên có thể gửi thư thỉnh nguyện có chữ ký cho Giám 
mục giáo phận, người quyết định ai có thể được nhận làm ứng viên.

Trong thư, Đức cha Roche nhấn mạnh đến “khía cạnh ơn gọi” của 
thừa tác vụ, và lưu ý tầm quan trọng của các giám mục giáo phận 
trong việc suy xét cẩn thận ai sẽ thực hiện thừa tác vụ. Bộ Phụng tự 
cũng đưa ra các hướng dẫn về những người, trừ một số trường hợp 
ngoại lệ, không nên trở thành giáo lý viên trong giáo phận. Danh sách 
này bao gồm những người nam đang chuẩn bị nhận thánh chức linh 
mục hoặc phó tế, các tu sĩ nam nữ – trừ khi họ đảm nhận vai trò đặc 
trách tại một cộng đoàn giáo xứ, giáo lý viên cho các phong trào của 
giáo hội, và giáo viên môn tôn giáo Công giáo ở các trường học. 

Hồng Thủy (Vatican News)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con 
được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra,  

hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 
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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. 

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.

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.

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp phát sóng tại vùng 
Dallas-Fort Worth, trên làn sóng VIETRADIO 
KBXD 1480 AM, vào mỗi ngày trong tuần, từ 
2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón nghe. 

Ngoài ra, quý vị có thể tải free app TRUYEN THONG MHCG 
by Extra Patriam trên phone để 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

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 ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (Lễ Trọng)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Hòa Bình 

 ✦ Thứ Sáu (31/12/2021): Lễ Vọng lúc 7 PM
 ✦ Thứ Bảy (01/01/2022): Có 3 Thánh Lễ (8 AM, 10 AM & 12 PM)
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ince this Fourth Sunday of Advent falls close to Christmas, 
quite naturally our minds and energies may be focused on 
the upcoming Christmas celebrations, family gatherings, 
and traditional remembrances. We will need to be watchful 

and observant this week and during Mass to not let our minds wander 
from the wonder of the miraculous to the minutia of the mundane.

The Incarnation of Christ is so filled with the miraculous that it is 
difficult for us as we meditate on one aspect of it to not be immediately 
awed by some corresponding wonder. Certainly, we are dazzled by the 
immediate, profound, and joyful surrender of Mary, the humble 
handmaiden of God. Her simple trust and willingness to say yes to 
God’s will in the face of the societal consequences which faced an 
unwed mother, should astound any reasonable observer. “But Mary” 
as Pope Paul VI observed, “is above all the example of that worship 
that consists in making one’s life an offering to God. This is an ancient 
and ever new doctrine that each individual can hear again by heeding… 
the very voice of the Virgin as she, anticipating in herself the wonderful 
petition of the Lord’s Prayer—‘Your will be done’—replied to God’s 
messenger: ‘I am the handmaid of the Lord. Let what you have said be 
done to me’ And Mary’s ‘yes’ is for all Christians a lesson and example 
of obedience to the will of the Father.” (Marialis Cultus: For the Right 
Ordering and Development of Devotion to the Blessed Virgin Mary).

Yet even as we contemplate the wonder of Mary’s response our 
thoughts are eclipsed and dazzled more intensely by the humble 
submission of the Son to the Father. He who participated as co-creator 
of the universe and who was perfectly united with the Father, the King 
of Kings and Lord of Lords, willingly surrendered all rights, and 
humbly embraced a body prepared for him. Though he knew that his 
body was to be a living sacrifice that once for all would remove the 
effects of sin and death, yet he is willing cooperation says, “I have 
come to do Thy will.” We stand awed to consider that the Almighty 
Lord would visit earth in the form of a helpless, totally defenseless and 
dependent, baby. We are astounded that the Ruler of the Universe 
would submit to the constraints of so flawed a society of man. We are 
amazed that he whose appearance is described as “the hair of his head 
was as white as wool or as snow, and his eyes like a fiery flame, his 
feet were like polished brass refined in a furnace, and his voice like the 
sound of rushing water,” (Rev. 1:15) would encapsulate his glory in 
human flesh so that we might know him and know of his love for us. 
Amazing grace!! 

The wonder of Jesus’ incarnation is explained by Romano Guardini in 
the book The Lord: “At first a child like any other, it cries, is hungry, 
sleeps, and yet is ‘the Word… become flesh.’ It cannot be said that 
God ‘inhabits’ this infant, however gloriously; or that heaven has set 
its seal upon him, so that we must pursue it, suffer for it in a manner 
sublimely excelling all other contacts between God and man; this 
child is God in essence and in being… The young creature in the stall 
of Bethlehem was a human being with human brain and limbs and 
heart and soul. And it was God. Its life was to manifest the will of the 
Father: to proclaim the sacred tidings, to stir mankind with the power 
of God, to establish the covenant, and shoulder the sin of the world … 
and the victory of the Resurrection into the new existence of grace.” 

SUNDAY REFLECTION 
FOURTH SUNDAY OF ADVENT [C]
(Mi 5:1-4a; Heb 10:5-10; Lk 1:39-45)

It is no wonder that the baby in Elizabeth’s womb jumped for joy, or 
that Elizabeth, full of the Holy Spirit, and tapping into the wisdom of 
God, should proclaim “Blessed are you among women, and blessed is 
the fruit of your womb!” As we kneel in adoration and expectation on 
this Fourth Sunday of Advent may God grant us similar insight, 
allowing our hearts to also “jump with joy.”

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN VÀ TRỢ 
GIÚP CÁC NẠN NHÂN LỐC XOÁY Ở HOA KỲ

Sau những cơn bão với lốc xoáy để lại hậu quả chết chóc và tàn 
phá ở một số tiểu bang ở miền Nam và Trung Tây của Hoa Kỳ, 
các giám mục nước này kêu gọi cầu nguyện và dấn thân hỗ trợ 
cho các nạn nhân.

Chỉ riêng tại bang Kentucky đã có khoảng 100 người thiệt mạng 
vì lốc xoáy. Thành phố Mayfield ở phía tây Kentucky, nằm trong 
giáo phận Owensboro, là nơi bị thiệt hại nhất. Một nhà máy nến, 
nơi có 110 người làm việc vào tối 10/12/2021 khi xảy ra lốc xoáy, 
đã bị san bằng hoàn toàn. Các giới chức cho rằng hàng chục 
người đã thiệt mạng trong đống đổ nát.

Hiệp nhất trong cầu nguyện
Đức cha William Medley của giáo phận Owensboro mời gọi: “Là 
một cộng đồng Công giáo, chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu 
nguyện cho tất cả những đau khổ do thảm họa này gây ra”. Giáo 
phận đã quyên góp đặc biệt vào cuối tuần qua để hỗ trợ cho những 
người trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ.

Cầu nguyện xin ơn bình an, an ủi và hy vọng
Trong tuyên bố hôm 11/12/2021, Đức Tổng giám mục José H. 
Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng 
Giám mục Paul S. Coakley, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Nội Địa 
và Phát Triển Nhân Bản, kêu gọi người Công giáo giúp đỡ những 
người bị ảnh hưởng bằng cách hỗ trợ mạng lưới các Tổ chức Từ 
thiện Công giáo Hoa Kỳ.

Các ngài viết: “Thật đau lòng khi chứng kiến sự tàn phá và hoang 
tàn do những cơn lốc xoáy xé toạc miền Nam và Trung Tây chỉ 
trong một đêm. Trong suốt Mùa Vọng này, khi chúng ta hân hoan 
chờ đợi sự ra đời của Chúa chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho 
những người bị thương, những người đã thiệt mạng, và cho những 
gia đình và cộng đồng đang đau buồn của họ. Cầu xin cho những 
người đã bị ảnh hưởng bởi những cơn bão này tìm thấy bình an, 
sự an ủi và hy vọng trong đức tin của chúng ta và vào tình yêu 
thương vô tận của Thiên Chúa.” 

Hồng Thủy (Vatican News)

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

Chúa Nhật IV Mùa Vọng [C] Ngày 19-12-2021  ♦ Trang 8 ♦










