
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
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 HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

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
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

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.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...214-926-9514

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
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điều Giáo xứ được thực hiện như vừa kể trên trước hết 
đều là hồng ân của Thiên Chúa qua lời cầu cầu bàu 
của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Cả Giuse. Ngoài ra 
còn có sự cộng tác nhiệt thành của các cha Chính xứ, 
Phó xứ, Thầy Phó tế, Tu sĩ Nam Nữ, Hội đồng Mục 
vụ, Hội Đồng Tài Chánh, Hội Đồng Thường Vụ, và 
các đoàn thể, ban ngành cũng như nhiều cá nhân thiện 
chí không tiếc thời gian sức lực, thời giờ và tiền bạc, 
để cho Giáo xứ ngày càng lớn mạnh, trong số đó có 
những người nay đã qua đời. Xin Chúa thương đến các 
linh hồn này!

Nhớ lại 25 năm Hồng ân Thiên Chúa ban cho, 
chúng ta cùng nhau vui mừng đồng thời quyết tâm 
canh tân đời sống cá nhân, đoàn thể và Giáo xứ chúng 
ta để ngày càng thăng tiến hơn trong đức tin, đức cậy 
và đức mến như được ghi bằng tiếng Anh trong huy 
hiệu (logo) mừng Ngân khánh thành lập Giáo xứ: 
Remember - Rejoice - Renew (Hồi Tưởng, Vui Mừng, 
Canh Tân).

Để cho việc mừng kỷ niệm 25 năm thành lập 
Giáo xứ đem lại nhiều ý nghĩa, trong suốt 1 năm từ 
25/6/2017 đến 1/7/2018, Giáo xứ chúng ta sẽ có Thánh 
lễ Tạ ơn vào Chúa nhật 21/1/2018, những cuộc tĩnh 
tâm canh tân Giáo xứ (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh), 
học hỏi về lịch sử Giáo xứ, một đêm Văn nghệ Tạ ơn, 
thực hiện Kỷ yếu và ra CD, cùng những hình thức khác 
giúp mọi người ý thức về 25 năm Hồng ân này. Xin các 
đoàn thể và cá nhân chung sức cộng tác để những dự 
định trên được tiến hành tốt đẹp.

Sau hết, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
nguyện xin Thiên Chúa 
ban cho tất cả mọi người 
trong giáo xứ, từ em bé 
đến vị cao niên, từ người 
khỏe mạnh đến người 
đau yếu, lúc nào cũng có 
tâm tình tạ ơn hầu nỗ lực 
sống và làm chứng cho 
Tin Mừng trong vai trò là 
những người môn đệ đích 
thực của Đức Kitô.

Câu ghi lòng trong tuần: “Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.” Tv 68, 14c

 “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” 

(Thánh vịnh 118:1)
Lời Thánh Vịnh năm xưa của người Do Thái nói lên tâm 

tình cảm tạ của họ đối với Thiên Chúa thiết tưởng cũng là tâm 
tình của tất cả chúng ta khi khởi sự một năm mừng kỷ niệm 
Lễ Ngân Khánh ngày Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được 
thành lập, bắt đầu từ hôm nay ngày 25/6/2017 và kéo dài đến 
ngày 1/7/2018.

Giáo xứ chúng ta đã được chính thức thành lập qua sắc 
lệnh ký ban hành ngày 23/1/1993 của Đức Cha Charles Victor 
Grahmann (1990-2007), vị giám mục thứ 6 của Giáo phận 
Dallas. Mục đích của việc thành lập Giáo xứ này như sắc lệnh 
của Đức Cha Grahmann ghi rõ là “nhằm phục vụ các nhu cầu 
thiêng liêng của người Công giáo Việt Nam sống trong Giáo 
phận.”

Trải qua gần 25 năm với 4 Linh mục Chính xứ là Quý 
Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng (1993-1999), Đaminh 
Đinh Minh Hải, C.Ss.R. (1999-2005), Giuse Trịnh Đức Hòa. 
C.Ss.R., (2005-2008) Phêrô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., (2008-
2015) và Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. (2015-hiện nay), 
Giáo xứ chúng ta từ lúc chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé tách 
ra từ Cộng đoàn Thánh Phêrô, nay đã trở thành Giáo xứ lớn 
nhất trong số 4  Giáo xứ Việt Nam của Giáo phận xét về nhân 
số với trung bình mỗi tuần có 4300 người đi lễ, và khoảng 
1200 em theo học Giáo lý, Việt ngữ, và sinh hoạt Thiếu Nhi 
Thánh Thể. Đó là chưa kể đến nhiều sinh hoạt mục vụ mỗi 
tuần trong giáo xứ của khoảng 40 hội đoàn, ban ngành và giáo 
khu. Xét về phương diện xây dựng cơ sở vật chất, chỉ trong 
vòng 25 năm, chúng ta đã có 
được đến 5 công trình khác 
nhau: Nhà Thờ mới (2002), 
Nhà Xứ (2004), Nhà Bình An 
- Columbarium (2005), Trung 
Tâm An Phong (2012), Sân 
Đậu Xe mới với 400 chỗ đậu 
(2017). Tính ra, trung bình cứ 
5 năm, Giáo xứ chúng ta xây 
cất 1 công trình! Đó là chưa 
kể việc xây các Đài Đức Mẹ 
và Sân Chơi.

Dĩ nhiên, tất cả những 
Lm. Chánh xứ

 Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
CHA CHÍNH XÖÙ (29/6)

Nhaân ngaøy leã kính hai Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø 
Phaoloâ vaøo ngaøy thöù Naêm 29/6, Boån Maïng cuûa Cha 
Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., toaøn theå 
Coäng Ñoàng Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp haân hoan kính chuùc Cha ñöôïc traøn ñaày hoàng aân 
Chuùa Ba Ngoâi. Nguyeän xin Chuùa Thaùnh Linh soi saùng, 
theâm söùc cho Cha luoân luoân haêng say, nhieät thaønh daán 
thaân phuïc vuï daân Chuùa vaø vöõng böôùc theo Chuùa suoát 
ñôøi nhö hai Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ.

THAÙNG 6: 
THAÙNG KÍNH THAÙNH TAÂM CHUÙA GIEÂSU

Suøng kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø kính nhôù tình 
thöông yeâu cuûa Thieân Chuùa. Tình thöông yeâu cöùu ñoä 
cuûa Thieân Chuùa ñöôïc toû baøy ra nôi con ngöôøi Ñöùc Gieâ-
su, vaø nhaát laø trong caùi cheát treân thaäp giaù vì toäi loãi loaøi 
ngöôøi. Thaùnh Taâm ñaõ bò ñaâm thaâu laø hình aûnh roõ reät 
nhaát, laø tieáng noùi maïnh nhaát veà tình thöông yeâu cuûa 
Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta, vaø laø moät baèng chöùng 
khoâng theå choái caõi ñöôïc cuûa tình thöông yeâu laï luøng 
aáy.

GIAÙO XÖÙ MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG 
ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GÍUP (25/6)

Vaøo Chuùa nhaät 25/6, Giaùo xöù möøng troïng theå Leã 
Boån Maïng Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Nhaân dòp naøy, 
Giaùo xöù seõ baét ñaàu chöông trình 1 naêm möøng Kyû nieäm 
25 naêm thaønh laäp, töø 25/6/2017 ñeán 1/7/2018. 

Chöông trình Leã Boån maïng hoâm Chuùa nhaät 
25/6/2017 nhö sau:

8 am: Taäp trung

8:30 am: Röôùc kieäu trong khuoân vieân Giaùo xöù.

9:30 am: Thaùnh leã

10:45 am: Tieäc möøng taïi Hoäi tröôøng Thaùnh An 
Phong

Löu yù: Chuùa nhaät 25/6 seõ khoâng coù Thaùnh leã 7:30 
am & 10 am vaø thay vaøo ñoù laø Thaùnh leã 9:30am, cuøng 

vôùi Thaùnh leã 12 pm & 5 pm.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
HOÄI ÑÖÙC MEÏ HCG 

Nhaân ngaøy 27/6 leã kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, 
boån maïng cuûa hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, toaøn theå 
coäng ñoaøn Daân Chuùa chuùc möøng quyù hoäi vieân vaø gia 
ñình ñuôïc doài daøo söùc khoûe vaø bình an, cuøng tieáp tuïc 
nhieät thaønh trong vieäc coå voõ loøng suøng kính Ñöùc Meï 

Haèng Cöùu Giuùp.

SINH HOAÏT BOÅN MAÏNG 
HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

Nhaân Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (27/6) laø Boån 
maïng cuûa Hoäi, kính môøi caùc Hoäi vieân vui loøng ñeán 
tham döï:

Tónh Taâm (24/6)
Do Cha Chính xöù höôùng daãn vaøo thöù Baûy 24/6 luùc 

7pm taïi Nhaø thôø.
Röôùc Kieäu (25/6)
Chuùa Nhaät ngaøy 25/6 luùc 8am, xin taát caû hoäi vieân 

taäp trung taïi nhaø thôø vaø maëc ñoàng phuïc ñeå tham döï 
Röôùc Kieäu.

Möøng Boån Maïng (1/7)
Hoäi seõ coù Thaùnh Leã möøng Boån maïng vaøo chieàu thöù 

Baûy ngaøy 1/7 luùc 6pm vaø coù tuyeân höùa cho hoäi vieân 
môùi. Sau Thaùnh leã, kính môøi quan khaùch vaø hoäi vieân 
döï tieäc möøng taïi Nhaø Gieârañoâ. Xin taát caû hoäi vieân 
maëc ñoàng phuïc.

T/M Ban Ñieàu Haønh 
Vuõ Kim Oanh, Hoäi tröôûng

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/6 trong Tuaàn 12 Muøa Thöôøng nieân naêm

A. Giaùo xöù möøng Leã Boån maïng Ñöùc Meï Haèng
Cöùu Giuùp. Baét ñaàu 1 naêm cöû haønh kyû nieäm 25
naêm Giaùo xöù ñöôïc thaønh laäp.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Baùc aùi Giaùo hoaøng 
“ÑoàngXu Thaùnh Pheâroâ” (Peters Pence Collection)

- Thöù Hai 26/6 trong Tuaàn 12 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 27/6. Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Boån maïng

Giaùo xöù. Leã Kính. Leã Thaùnh Xiriloâ Alexandira, 
Giaùm muïc, Tieán só Hoäi thaùnh.

- Thöù Tö 28/6. Leã Thaùnh Ireâneâ, Giaùm muïc, Töû ñaïo.
- Thöù Naêm 29/6. Leã Thaùnh Pheâroâ & Thaùnh Phaoloâ

Toâng ñoà. Leã Troïng.
- Thöù Saùu 30/6. Leã Caùc Thaùnh Töû ñaïo Roâma Tieân khôûi.
- Thöù Baûy 1/7. Leã Thaùnh Junipeâroâ Serra, Linh muïc.
- Chuùa Nhaät 2/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân naêm A.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 25/6/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 3 OÂ/B Hoaøng Tieán Caàn 469-682-8782
2910 Silverdale Lane, Garland, TX 75044

Giaùo Khu 4 OÂ/B Ñinh Vieát Khoaøn 972-530-8529
3314 Enclave Ct., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 7 A/C Traùc Nguyeãn 214-909-3699 
3605 Gillespie Road, McKinney, TX 75070

Giaùo Khu 8 A/C Quí 714-880-2222 
7702 Providence Dr., Rowlett, TX 75089

Giaùo Khu 11 OÂ/B Phaïm Coâng Baøi & Vaân  214-458-5285
5209 Saint Croix Ct., Richardson, TX 75082

CHIEÁN DÒCH “HAI TUAÀN LEÃ CHO TÖÏ DO”
THE “FORTNIGHT FOR FREEDOM” CAMPAIGN

Haèng naêm, caùc giaùo phaän khaép nöôùc Hoa Kyø tieán 
haønh chieán dòch “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” baét ñaàu töø 
ngaøy 21/6 vaø tieáp tuïc ñeán ngaøy 4/7 khi quoác gia naøy 
möøng Ngaøy Leã Ñoäc Laäp. Ñöôïc caùc giaùm muïc Hoa Kyø 
khôûi xöôùng, saùng kieán naøy laø moät lôøi môøi goïi ñeán nhöõng 
ngöôøi Coâng giaùo haõy caàu nguyeän vaø ñöông ñaàu vôùi 
nhieàu thaùch ñoá hieän nay trong vieäc toân troïng töï do toân 
giaùo.

Chieán dòch keùo daøi 2 tuaàn leã coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái 
vôùi Giaùo hoäi Coâng giaùo vì trong nhöõng ngaøy naøy coù caùc 
leã vinh danh caùc thaùnh töû ñaïo ñaõ trung tín vôùi Thieân 
Chuùa khi phaûi ñoái dieän vôùi quyeàn löïc chính trò, chaúng 
haïn nhö Thaùnh John Fisher vaø Thaùnh Thomas More 
(22/6), Thaùnh Gioan Taåy Giaû (Leã Sinh nhaät 24/6), Hai 
Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ (29/6), caùc Thaùnh Töû 
ñaïo Roâma Tieân khôûi (30/6). 

Chuû ñeà cuûa “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” laàn thöù 6 naêm 
nay laø “Töï Do Cho Söù Maïng”. Xin vaøo website www. 
fortnight4freedom.org ñeå xem theâm nhöõng taøi lieäu höõu 
ích lieân quan ñeán töï do toân giaùo.

Every year, Dioceses across the United States of 
America observe the “Fortnight for Freedom” campaign, 
which begins on June 21st and continues until July 4th, 
when the nation celebrates its “Independence Day”. 
Launched by the U.S Conference of Catholic Bishops, this 
initiative is an annual invitation to Catholics to pray and 
address many current challenges to religious liberty. 

This fortnight is particularly significant for the 
Catholic Church, as its liturgical calendar celebrates a 
series of great martyrs who remained faithful in the face 
of persecution by political power—St. Thomas More and 
St. John Fisher, St. John the Baptist, SS. Peter and Paul, 
and the First Martyrs of the Church of Rome. 

The sixth-annual events theme of this year 
is “Freedom for Mission”. Please go to www. 
fortnight4freedom.org to look for other helpful materials 
with regard to the issue of religious liberty.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA  
DÒP LEÃ ÑOÄC LAÄP

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa töø thöù Ba ngaøy 4/7 
tôùi thöù Naêm ngaøy 6/7 ñeå möøng Leã Ñoäc Laäp, vaø seõ môû 
cöûa laïi thöù Saùu ngaøy 7/7.

In observance of the Independence Day, the Parish 
Office will be closed from July 4 through July 6, and 
will open on July 7.

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÜN ÑI LEÃ
Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, 

nhöng ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa 
nhaät. Neáu muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø Coâng 
giaùo gaàn ñoù, xin vaøo www.masstimes.org. Chæ caàn cho 
bieát ñòa chæ hoaëc zip code nôi mình ñang ôû, website 
naøy seõ cho bieát ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when 
traveling or when it is not practical to attend their 
regular parishes. Masstimes.org makes it much easier 
to search for a Mass by presenting all the possibilities 
in a geographical area on one page.This website 
provide worship times, church locations, contact 
information, website links and maps. There are 117,000 
churches in 201 countries/territories. Mass Times 
cooperates with parishes, dioceses and bishops' 
councils and conferences to assemble the information 
about the churches. Mass Times only lists Catholic 
churches that are on diocesan web sites or information 
provided by a dioceses.
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NGUYEÄN MEÏ LUOÂN THÖÔNG
GIAÙO XÖÙ CHUÙNG CON

Chuùc tuïng Meï luoân: Meï Haèng Cöùu Giuùp 
Raát yeâu thöông vaø chaêm soùc chuùng con 

Töø cô ngôi cho tôùi caû phaàn hoàn
Neân giaùo xöù ngaøy nay ñaày söùc soáng.

Nhìn caûnh chung khi bình minh loù daïng 
Lôùp lôùp ngöôøi theo daáu Meï veà ñaây
Ñeå seû chia muoân tình Meï ñong ñaày

Qua yù nguyeän baèng lôøi kinh tieáng haùt.

Nhö traàm höông tröôùc ngai toøa ngaøo ngaït 
Nhö coõi loøng daân xöù ngaäp haân hoan

Duø chuùng con laø taïo vaät baát toaøn
Nhöng ñaõ ñöôïc Meï haèng thöông ñoaùi ñeán.

Nhìn aûnh Meï oâi bao nhieâu trìu meán
Phaän chuùng con naøo coù ñaùng chi ñaâu

Maø vaãn luoân ñöôïc Meï öùng chuyeån caàu 
Tröôùc nhan Chuùa, tröôùc Ba Ngoâi chí thaùnh.

Vôùi chuùng con so ra thôøi baát xöùng
Vaãn xin vaâng, daâng caûm taï tri aân
Meï nhaän cho vaø daãn daét con daân

Haàu giaùo xöù moãi ngaøy caøng thaêng tieán.

Thaùi Huy

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 24
MUØA THU 2017

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàuThöù Saùu, ngaøy 
18 thaùng 8, 2017 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2 
cuoái tuaàn lieân tieáp:

Thöù Saùu 18 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 19 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Thöù Saùu 25 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 26 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073.

THÖÏC HIEÄN KYÛ YEÁU 
MÖØNG 25 NAÊM THAØNH LAÄP GIAÙO XÖÙ

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc troïng 
theå möøng Kyû Nieäm 25 naêm thaønh laäp giaùo xöù vaøo 
ngaøy 23 thaùng 1 naêm 2018. Suoát 25 naêm, traûi qua bao 
böôùc thaêng traàm, Coäng Ñoaøn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
nhoû beù ñaõ trôû thaønh moät Giaùo Xöù lôùn vôùi bieát bao hoaït 
ñoäng phuïc vuï cho lôïi ích haèng ngaøn gia ñình cuûa coäng 
ñoaøn Ñöùc Tin Coâng Giaùo Vieät Nam taïi vuøng Dallas.

Ñeå ñaùnh daáu ngaøy kyû nieäm troïng ñaïi naày, ñoàng thôøi 
thöïc hieän moät taøi lieäu lòch söû veà söï hình thaønh giaùo xöù 
vaø moïi sinh hoaït töø ngaøy thaønh laäp ñeán giôø, Ban Toå 
Chöùc Ngaân khaùnh Giaùo xöù xin traân troïng thoâng baùo:

1. Thöïc hieän moät taäp Kyû Yeáu taëng moãi gia ñình
coù ghi danh soå danh boä. Noäi dung Kyû Yeáu laø nhöõng 
taøi lieäu, hình aûnh theo dieãn bieán töø ngaøy thaønh laäp 
giaùo xöù ñeán giôø: bao goàm cô sôû, nhaø thôø, caùc Linh muïc 
chaùnh, phoù xöù, caùc hoaït ñoäng cuûa taát caû ban ngaønh 
ñoaøn theå…

a) Ñeå coù ñuû nhöõng tö lieäu cho vieäc thöïc hieän kyû
yeáu, xin taát caû quyù tröôûng caùc ban ngaønh, ñoaøn theå, 
giaùo khu bieân soaïn toùm taét tieåu söû töø ngaøy thaønh laäp, 
toái ña 3 trang vaø choïn hình aûnh caùc vò tröôûng, hình sinh 
hoaït coù ghi chuù, taát caû khoaûng 20 taám.

b) Ban thöïc hieän kyû yeáu cuõng raát caàn nhöõng hình
aûnh nhaø thôø, mieáng ñaát, vaø hoaït ñoäng giaùo xöù trong 
nhöõng naêm ñaàu tieân, neáu ai coù xin vui loøng cung caáp 
cho.

2. Thi vieát vaên thô, tieáng Vieät vaø Anh ngöõ vieát
veà giaùo xöù vaø hoaït ñoäng ñuû moïi theå loaïi vaø coù giaûi 
thöôûng; moãi baøi vieát daøi toái ña 4 trang. Seõ coù ban giaùm 
khaûo duyeät xeùt vaø choïn ñaêng cho Ñaëc San Kyû nieäm 25 
naêm Giaùo Xöù seõ phaùt haønh ngaøy leã möøng 25 naêm.

3. Ban thöïc hieän Kyû Yeáu vaø thi vieát vaên thô seõ
baét ñaàu nhaän baøi vôû, hình aûnh töø ñaàu thaùng 6-2017 
cho ñeán cuoái thaùng 9-2017.

Email, xin göûi veà sinhkyyeu25@gmail.com. Hình 
aûnh xin göûi veà vaên phoøng giaùo xöù nhôø chuyeån Ban Kyû 
yeáu. Neáu coù thaéc maéc xin vui loøng goïi Anh Tröôûng 
ban Ñaëng Hieáu Sinh (214) 284-5179.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 18/6/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,946.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $195.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0069 Traàn Thò Tô $10.00 
0081 Huyønh Ba $10.00 
0178 Vuõ Vaên Hoïc $50.00 
0471 Vuõ A. Chöông $20.00 
0514 Tröông Quang Tuyeán $5.00 
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh $20.00 
0874 Nguyeãn Troïng $30.00 
0885 Nguyeãn Thaéng $5.00 
0918 Phan Thanh Laâm $5.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00 
1123 Lyù Ngoïc Thao $20.00 
1164 Nguyeãn Minh Huy $20.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1259 Phaïm Vaên Tuyeån $20.00 
1308 Nguyeãn Vuõ Thi $10.00 
1499 Nguyeãn Thaønh Hoan $5.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $25.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2399 Traàn Thanh Minh $100.00 
2426 Mai D. Quoác $100.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $5.00 
2504 Leâ Thaønh Nhaân $100.00 
2538 Ñaëng Ñình Chaâu $40.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $20.00 
2628 Nguyeãn Quang Duy $10.00 
2682 Traàn Simon Luc $20.00 
2690 Hoaøng Nhu Quoác Nguyeân $25.00 
2719 Nguyeãn Emily $5.00 
2730 Traàn Huøng Tröông $20.00 
2782 Traàn Thò Lan $20.00 

Hoäi Quaùn $1,000.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0234 John Tran $200.00 
0252 Traàn Thò Cuùc $100.00 
0375 Phan Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thanh Thuùy $100.00 
0419 Ngoâ Só Tröôøng $100.00 
0514 Kristen Nguyeãn $100.00 
0515 Kristen Nguyeãn $100.00 
0637 Phaïm Trung Haäu $100.00 
0638 Traàn Ñöùc Minh $1,200.00

THAÙNH LEÃ NGAÂN KHAÙNH & KIM KHAÙNH 
THAØNH HOÂN

SILVER & GOLD ANNIVERSARY MASS
Giaùo phaän Dallas seõ cöû haønh Leã Taï ôn Thaønh hoân 

laàn thöù 4 cho caùc ñoâi vôï choàng kyû nieäm Ngaân khaùnh vaø 
Kim khaùnh vaøo luùc 2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 26/8/2017 
taïi Nhaø thôø Chính toøa Ñöùc Meï Guadalupe. Leã Kyû nieäm 
naøy daønh cho caùc ñoâi hoân phoái möøng 25 naêm (keát hoân 
naêm 1992), 50 naêm (keát hoân naêm 1967) hoaëc treân 50 
naêm (keát hoân tröôùc naêm 1967). 

Muoán tham döï Thaùnh leã Taï ôn Thaønh hoân, xin ghi 
danh treân maïng ôû ñòa chæ www.cathdal.org/Wedding_ 
Anniversary_August_2017. Caùc ñoâi hoân phoái ghi danh 
seõ coù choã ngoài daønh rieâng. Gia ñình vaø khaùch môøi seõ 
ñöôïc môøi vaøo nhöõng haøng gheá troáng. Seõ coù tieáp taân sau 
Thaùnh leã taïi Trung taâm Nhaïc Giao höôûng Morton H. 
Meyerson Symphony phía sau Nhaø thôø Chính toøa. 

Xin ghi danh tröôùc ngaøy thöù Hai 21/8/2017.

The 4th Annual Diocesan Silver and Gold Anniversary 
Mass celebrating 25, 50 and 50+ Years of Marriage will 
be held on Saturday, August 26, 2017, at 2:00 PM at the 
Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This 
celebration is for couples celebrating their 25th 
anniversary (married in 1992), 50th anniversary or 50+ 
years of marriage (married in 1967 or before), during 
2017.

Registration is required, visit https://www.cathdal. 
org/Wedding_Anniversary_August_2017. Anniversary 
couples that register will have reserved seating. Families 
and guests are welcome to attend and will be seated in 
open seating. A festive reception will be held following 
the Mass at the Morton H. Meyerson Symphony Center.

Register before Monday, August 21, 2017.

Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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ÑÖÙC HOÀNG Y SARAH CHO RAÈNG CAÙC LINH MUÏC KHINH THÖÔØNG NHÖÕNG NGÖÔØI ÑOÀNG TÍNH 
KHI KHOÂNG KEÂU GOÏI HOÏ SOÁNG KHIEÁT TÒNH

Ñöùc Hoàng Y Robert Sarah, toång tröôûng Boä Phuïng Töï 
vaø Kyû Luaät Bí Tích noùi raèng nhöõng ngöôøi ñoàng tính ñöôïc 
keâu goïi ñeå soáng khieát tònh, vaø noùi theâm raèng “chuùng ta 
khinh thöôøng hoï neáu chuùng ta nghó raèng hoï khoâng theå ñaït 
ñöôïc ñöùc haïnh naøy.” 

Moâ taû ñöùc khieát tònh nhö “moät nhaân ñöùc maø taát caû caùc 
moân ñeä ñeàu phaûi vöôn tôùi”, Ñöùc Hoàng Y laäp luaän raèng 
caùc giaùo só ñang laøm maát ñi söï vieân maõn cuûa Tin Möøng 
nôi nhöõng ngöôøi ñoàng tính khi töø choái khoâng keâu goïi hoï 
soáng khieát tònh. 

Trong lôøi töïa vieát cho cuoán saùch “Why I Dont Call 
Myself Gay” nghóa laø “Taïi Sao Toâi Khoâng Nhaän Mình 
Laø Ñoàng Tính” cuûa Daniel Mattson, Ñöùc Hoàng Y vieát: 
“Lôø ñi nhöõng lôøi noùi cöùng raén cuûa Chuùa Kitoâ vaø Giaùo 
Hoäi cuûa Ngaøi thì khoâng phaûi laø baùc aùi ñaâu. Thaät vaäy, ñoù 
laø moät haønh ñoäng phöông haïi ñoái vôùi Chuùa vaø ñoái vôùi 
nhöõng ai ñaõ ñöôïc taïo neân theo hình aûnh Ngaøi vaø ñöôïc 
cöùu chuoäc bôûi Maùu Chuùa.”

Ñöùc Hoàng Y caûnh baùo raèng nhieàu ngöôøi ñang voã ngöïc 
töï haøo mình laø ngöôøi coù loøng xoùt thöông khi coå vuõ nhöõng 
thaùo thöù veà luaân lyù. Ngaøi vieát:

“Chuùng ta khoâng theå töø bi hay thöông xoùt hôn Chuùa 
Gieâsu, laø Ñaáng ñaõ noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø bò baét quaû tang 
phaïm toäi ngoaïi tình hai thoâng ñieäp quan troïng nhö nhau, 
ñoù laø Toâi cuõng vaäy, toâi khoâng leân aùn chò ñaâu! Thoâi chò cöù 
veà ñi, vaø töø nay ñöøng phaïm toäi nöõa!”(Ga 8:11).”

Ñöùc Hoàng Y noùi ngaøi raát xuùc ñoäng tröôùc nhöõng chöùng 
töø cuûa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ñoàng tính taïi moät hoäi nghò 
taïi Ñaïi hoïc Giaùo Hoaøng Thaùnh Toâma ôû Roâma hai ngaøy 
tröôùc khi khai maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Gia 
Ñình vaøo thaùng 10 naêm 2016.

- “Toâi nhaän ra raèng boán linh hoàn naøy ñaõ chòu ñöïng nhö
theá naøo, ñoâi khi vì caùc tình huoáng ngoaøi taàm kieåm soaùt 
cuûa hoï, nhöng ñoâi khi vì chính nhöõng löïa choïn cuûa hoï.”

- “Toâi ñaõ caûm nhaän ñöôïc noãi coâ ñôn, ñau ñôùn, vaø baát 
haïnh maø hoï phaûi chòu ñöïng do keát quaû cuûa vieäc theo ñuoåi 
moät cuoäc soáng traùi vôùi caên tính ñích thaät cuûa con caùi 
Thieân Chuùa”

- “Chæ khi hoï soáng theo lôøi daïy cuûa Chuùa Kitoâ, hoï môùi 
coù theå tìm ñöôïc söï bình an vaø nieàm vui maø hoï ñaõ tìm 
kieám”.

Ñöùc Hoàng Y keâu goïi caùc giaùm muïc vaø linh muïc ñoïc 
cuoán saùch cuûa Mattson ñeå caùc ngaøi coù theå “laøm saâu saéc 
hôn xaùc tín cuûa caùc ngaøi raèng söï khoân ngoan cuûa Giaùo 
Hoäi trong khía caïnh khoù khaên vaø nhaïy caûm naøy thöïc söï 
ñaõ dieãn ñaït moät tình yeâu thöông chaân thaønh”.

Ñöùc Hoàng Y keát luaän raèng: “Chæ coù Giaùo Hoäi môùi coù 
caâu traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi saâu saéc nhaát cuûa loaøi ngöôøi 
vaø nhu caàu saâu xa nhaát veà tình yeâu vaø tình baïn”. (Ñaëng 
Töï Do - Vietcatholic.net)

TRANG WEB CHUAÅN BÒ CHO THÖÔÏNG HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC THEÁ GIÔÙI NAÊM 2018
Vaên phoøng thö kyù Thöôïng hoäi ñoàng giaùm muïc thoâng 

baùo vieäc khai tröông trang web ñeå chuaån bò cho Thöôïng 
Hoäi ñoàng giaùm muïc thöôøng kyø laàn thöù XV. Thöôïng hoäi 
ñoàng giaùm muïc laàn thöù XV seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 10 
naêm 2018 vôùi chuû ñeå: “ngöôøi treû, ñöùc tin vaø phaân ñònh ôn 
goïi.”

Trang internet naøy seõ baét ñaàu hoaït ñoäng töø ngaøy 14/06 
taïi ñòa chæ: http: //youth.synod2018.va

Vieäc khai tröông trang web nhaém coå vuõ söï tham gia 
roäng raõi cuûa taát caû ngöôøi treû treân theá giôùi, khoâng chæ ñeå 
nhaän caùc thoâng tin veà Thöôïng hoäi ñoàng nhöng coøn lieân 
keát vaø tham döï vaøo quaù trình chuaån bò.

Trang web cuõng coù moät baûn caâu hoûi online, baèng caùc 
ngoân ngöõ khaùc nhau (YÙ, Anh, Phaùp, Boà ñaøo nha vaø Taây 
ban nha), tröïc tieáp göûi ñeán giôùi treû. Caùc caâu traû lôøi caàn 
ñöôïc göûi ñeán vaên phoøng Toång thö kyù tröôùc ngaøy 

30/11/2017. Caùc caâu traû lôøi seõ raát höõu ích cho quaù trình 
chuaån bò bieán coá Thöôïng hoäi ñoàng vaø seõ laø moät phaàn cuûa 
caùc taøi lieäu tham vaán maø vaên phoøng Toång thö kyù ñang 
höôùng ñeán moïi thaønh phaàn Daân Chuùa. (Hoàng Thuûy - 
Vietcatholic.net)



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: What does fear have to do with the kingdom of 
God? Fear is a powerful force. It can lead us to panic and flight or it 
can spur us to faith and action. The fear of God is the antidote to the 
fear of losing one’s life. I sought the Lord, and he answered me, and 
delivered me from all my fears.O fear the Lord, you his saints, for 
those who fear him have no want! Come, O sons, listen to me, I will 
teach you the fear of the Lord. (Psalm 34:4,9,11)  

What is godly fear? It is reverence for the One who made us in 
love and who sustains us in mercy and kindness. The greatest injury 
or loss which we can experience is not physical but spiritual - the 
loss of one’s soul to the power of hell. A healthy fear of God leads to 
spiritual maturity, wisdom and right judgment and it frees us from 
the tyranny of sinful pride, cowardice - especially in the face of evil, 
and spiritual deception. Do you trust in God’s grace and mercy and 
submit to his word?

When Jesus proclaimed the kingdom of God he met opposition 
and hostility. He tells  his disciples that they must expect the same 
treatment if they are to live and to proclaim the reign of God. There is 
both a warning and a privilege in his statement. Just as Jesus had to 
carry his cross, so the disciples must carry their cross and not try 
to evade it. To suffer for the faith is to share in the work of Christ. As 
one hymn states: Lift high the Cross of Christ!  Tread where his feet 
have trod. The Holy Spirit gives us power and grace to live as disciples 
of Jesus Christ. Do you trust in God’s grace to carry your cross for 
Jesus’ sake?

“Lord Jesus, it is my joy and privilege to your disciple. Give me 
strength and courage to bear any hardship and suffering which may 
come my way in your service. May I witness to others the joy of the 
Gospel.”

”So have no fear of them; for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. 27 What
I tell you in the dark, utter in the light; and what you hear whispered, proclaim upon the housetops. 28 And do not 

fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell. 29 
Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground without your Father’s will. 30 But 
even the hairs of your head are all numbered. 31 Fear not, therefore; you are of more value than many sparrows. 32 
So every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; 33 but 
whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven.

“Fear not - you are of more value than many sparrows”

Scripture:  Matthew 10:26-33

A Daily Quote for the early church fathers: Fear 
not, you are of more value than many sparrows, by 

John Chrysostom, 344-407 A.D.
"What do you see in creation of less value than 

a tiny sparrow? But even the sparrow will not fall 
without God's knowledge. Jesus does not mean that 
the sparrow falls by God’s direct will because it is 
unworthy but that nothing that occurs is hidden from 
God. If then God is not ignorant of anything that 
happens in creation, and if God loves us more truly 
than the best human father, and if God loves us so as 
to have numbered our very hairs, then we need not be 
afraid. Jesus said this not to indicate that God literally 
has a number placed on the very hairs of our head 
but rather to show that God has perfect knowledge 
of everything about us and providentially cares for 
everything about us. Therefore, if God both knows 
all things that happen to us and is able to save us and 
willing to do so, then whatever we may be suffering, 
we need not think that God has forsaken us in our 
suffering. For it is not God's will to keep us wholly 
separated from that which elicits dread but rather 
to persuade us not to make an idol out of whatever 
we dread. It is this, more than anything else, that 
constitutes deliverance from dread. 'Therefore, don’t 
be afraid. You are of more value than many sparrows.' 
Don’t you see that God views your fear with more 
concern than the lives of many sparrows? He already 
knows the secrets of your heart. Hence Jesus adds, 'Do 
not fear.' For even if that which you dread prevails, it 
prevails only over your body; this is the limited part 
of yourself, which nature will surely take in due time 
and bring to an end." (excerpt from The Gospel of 
Matthew, Homily 34, 2-3) 
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