
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

      
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: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

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 115 
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

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
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

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 Trần 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. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

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

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

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

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

Ban Giúp Lễ
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

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. Khiêm Dương: 469-328-0735

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

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

CHÚA NHẬT I MùA vọNg NăM C - Ngày 2/12/2018



vị thượng khách này. Và bạn sẽ 
mời Ngài dùng những thức ăn 
ngon nhất. Rồi bạn sẽ quả quyết 
là rất vui mừng vì được đón tiếp 
Ngài trong nhà bạn và đây là 
một niềm hạnh phúc không gì 
sánh bằng. 

Nhưng thử hỏi, khi Ngài đến 
liệu có thấy bạn đang đứng dang 
tay đón Đấng từ Trời ngự xuống 
không? Hay bạn phải thay trang 
phục, hay dấu đi vài tạp chí, rồi 
vội đặt cuốn Kinh Thánh vào 
chỗ đáng lẽ phải đặt. Bạn có tắt 
nhạc và hy vọng Ngài chưa nghe 
thấy không? 

Còn nữa, bạn có ước ao giá 
mà minh đừng vừa thốt ra những 
lời nóng nảy, to tiếng với hàng 

xóm không? Bạn có cất đi những bản nhạc của trào lưu hiện đại 
rồi thay vào đó những bài Thánh Ca không? Bạn có dám để cho 
Ngài đi thăm khắp nhà bạn không? 

Rồi tôi tự hỏi, nếu Đấng Cứu Thế ở cùng bạn một hay hai 
ngày thì bạn có tiếp tục làm những gì bạn thường làm, nói những 
gì bạn thường nói không? Cuộc sống của bạn có tiếp diễn ngày 
qua ngày như trước kia chăng? Cách nói năng giữa các thành 
viên trong gia đình có đổi khác chút nào không? Bạn có thấy 
thật khó nói lời tạ ơn Chúa trước mỗi bữa ăn không? Bạn có hát 
những bài quen thuộc và xem các sách báo hay chương trình ti-vi 
bạn thường xem không? Bạn có dám nói cho Ngài biết món ăn 
tinh thần của bạn là gì không? 

Và bạn có đồng ý để Giê-su đồng hành đến tất cả những nơi 
bạn định đến hay sẽ phải cắn răng thay đổi kế hoạch của những 
ngày Ngài sống với bạn? Bạn có sẵn sàng cho Ngài gặp những 
bạn bè thân thiết nhất của bạn không, hay bạn lại mong họ đi 
vắng cho đến khi cuộc viếng thăm của Chúa kết thúc? 

Bạn có sung sướng vì có Chúa ở với bạn bây giờ và mãi mãi 
không, hay sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Ngài cất bước ra đi? 

Thật thú vị, nếu biết bạn sẽ làm gì khi Chúa Giê-su, trong 
thân phận con người, Ngài đang đến cùng bạn...

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 thật trong cuộc sống mỗi người chúng ta.

Câu ghi lòng trong tuần: “Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.“ Lc 21, 28

Lm. Chánh xứ
 Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

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. Điều 
làm chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng là 
các bài đọc trong Phụng vụ Thánh 
lễ (Gr 33:14-16; 1 Tx 3:12-4:2; Lc 
21:25-28, 34-36) lại nhắc nhở chúng 
ta về Ngày Tận Thế. Đúng thế, 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.

Chủ đề của 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 tâm hồn 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 ược gọi đến gặp Ngài mặt 
giáp mặt.

Nhân đầu Mùa Vọng năm nay, tôi xin gửi đến mọi người 
bài thơ “If Jesus Came To Your House” của Lois Blanchard 
Eades đã được dịch ra tiếng Việt “Nếu Chúa Giêsu Đến Nhà 
Bạn” để giúp mỗi người nhìn lại việc chuẩn bị cho Chúa đến 
trong cuộc sống hằng ngày như thế nào.

Nếu Chúa Giê-su đến và ở nhà bạn một hai ngày, nếu Ngài 
đến cách bất ngờ, tôi tự hỏi bạn sẽ làm những gì? 

Tôi biết bạn sẽ sửa soạn căn phòng đẹp nhất dành cho 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät I Muøa Voïng - Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 2-12-2018   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 2/12. Chuùa nhaät I Muøa Voïng naêm C.
- Thöù Hai 3/12. Leã Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, Linh muïc. Leã 

Nhôù.
- Thöù Ba 4/12. Leã Thaùnh Gioan Ñamaxeânoâ, Linh muïc & 

Tieán só Hoäi thaùnh.
- Thöù Tö 5/11 trong Tuaàn I Muøa Voïng.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 6/12. Leã Thaùnh Nicoâla, Giaùm 

muïc. 
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 7/12. Leã Thaùnh Ambroâsioâ, Giaùm 

muïc & Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù
- Thöù Baûy 8/12. Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, Boån 

maïng Giaùo hoäi Hoa Kyø & Doøng Chuùa Cöùu Theá. 
Leã Troïng Buoäc.

- Chuùa Nhaät 9/12. Chuùa nhaät II Muøa Voïng naêm C.
          Quyeân tieàn laàn 2 giuùp Quó Höu Trí Tu Só Hoa Kyø.

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 12/2018

THE POPE’S PRAYER INTENTION IN 
DECEMBER 2018

* YÙ Truyeàn giaùo: Caàu cho vieäc dieãn taû vaø trình 
baøy ñöùc tin. Xin cho nhöõng ai ñang noã löïc dieãn taû 
daán thaân trong vieäc phuïc vuï vaø trình baøy ñöùc tin tìm 
ra ñöôïc ngoân ngöõ phuø hôïp vôùi thôøi ñaïi trong vieäc ñoái 
thoaïi vôùi caùc neàn vaên hoùa.

* Evangelization: In the Service of the 
Transmission of Faith. That people, who are involved 
in the service and transmission of faith, may find, in 
their dialogue with culture, a language suited to the 

conditions of the present time.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc söï 
ra ñi cuûa 

Cha Augustinoâ Nguyeãn Huy Töôûng
Nguyeân Chaùnh xöù tieân khôûi cuûa Giaùo xöù

Sinh ngaøy 1/11/1941
Taï theá ngaøy 21/11/2018

&
Cuï baø Maria Ngoâ Thò Thay 

Sinh ngaøy 2/2/1924
Taï theá ngaøy 25/11/2018

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn Thaày 
Caû Augustinoâ vaø Cuï Baø Maria veà Thieân Ñaøng cuøng 

ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho tang quyeán.

HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP TÓNH TAÂM
Ñeå kyû nieäm 21 naêm ngaøy thaønh laäp Hoäi Ñöùc Meï 

Haèng Cöùu Giuùp, Cha Chính Xöù seõ höôùng daãn veà loøng 
suøng kính vaø troâng caäy vaøo Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
vaøo toái thöù Baûy ngaøy 1/12/2018 ngay sau Thaùnh Leã 
6 giôø chieàu. Chöông trình keùo daøi khoaûng 1 giôø töø 
7:15pm ñeán 8:15pm. Kính môøi caùc hoäi vieân vaø toaøn theå 
coäng ñoaøn tham döï.

OÂng Phaïm Ñöùc Laâm, Hoäi tröôûng

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ 
ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI

(Leã Troïng Buoäc ngaøy 8/12)
* Thöù Saùu 7/12: Thaùnh leã Voïng luùc 7pm.
* Thöù Baûy 8/12: Coù ba Thaùnh leã: 8am, 10am, 12pm.

Kính môøi coäng ñoaøn daân Chuùa tham döï ñoâng ñuû.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG
Hoäi Hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng töø 

7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 5 thaùng 12 taïi Trung 
taâm Thaùnh An Phong ôû phoøng 115. Kính môøi anh em 
Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (6/12)
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø Chaàu 

Thaùnh Theå vaøo thöù Naêm Ñaàu Thaùng ngaøy 6/12/2018, 
sau Thaùnh Leã 7 giôø toái.

* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (7/12)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 7/12/2018 seõ coù Chaàu 

Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông xoùt 

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø 
ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

HOÏP HOÄI ÑOÀNG GIAÙO XÖÙ (9/12)
Hoäi ñoàng Giaùo xöù goàm ñaïi dieän caùc Hoäi ñoàng, Hoäi 

ñoaøn, Ban ngaønh vaø Giaùo khu seõ coù cuoäc hoïp vaøo Chuùa 
nhaät ngaøy 9 thaùng 12 töø 1:45pm-3pm ñeå baøn veà moät soá 
vieäc quan troïng trong Giaùo xöù, ñaëc bieät laø vieäc toå chöùc 
naáu baùnh chöng, baùnh teùt vaø Hoäi chôï Teát Nguyeân ñaùn Kyû 
Hôïi 2019 saép ñeán.

Kính môøi Quyù vò ñeán tham döï ñoâng ñuû vaø ñuùng giôø. 
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CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI (8/12)

* Ca Ñoaøn Trinh Vöông
Giaùo Xöù nguyeän xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria 

ban muoân ôn laønh xuoáng cho ca ñoaøn nhaân dòp möøng 
boån maïng & kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp. Xin cho taát 
caû ca vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå giuùp coäng 
ñoaøn daâng lôøi ca tuïng, ngôïi khen vaø caûm taï Thieân 
Chuùa.

* Legio Mariae 
Trong söù vuï truyeàn giaùo hieän nay, moãi hoäi vieân 

Legio noi theo maãu göông cuûa Ñöùc Meï, soáng xöùng 
ñaùng laø moät hoäi ñoaøn giaùo daân coù tinh thaàn ñoaøn keát 
yeâu thöông, laøm vieäc baùc aùi, thaêm vieáng, nhö nhöõng 
khí cuï bình an ñeå coù theå ñem Chuùa ñeán cho moïi ngöôøi. 
Nhôø Meï Maria vaø cuøng vôùi Meï Maria, caùc hoäi vieân 
Legio Mariae trôû neân nhöõng chöùng nhaân tình yeâu cho 
Tin Möøng.

Giaùo xöù kính Chuùc caùc anh chò Legio Mariae, ñaày 
traøn ôn Chuùa vaø söùc khoeû doài daøo, ñeå phuïc vuï Chuùa vaø 
Hoäi Thaùnh.

 * Giaùo Khu 8
Giaùo xöù nguyeän xin Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc 

Meï ban cho moãi gia ñình trong Giaùo khu 8 ñöôïc muoân 
ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy 
moät toát ñeïp hôn.

THE LEGION OF MARY
CURIA ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI

GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

THÖ MÔØI
Kính thöa quyù oâng baø, anh chò,

       Nhaân dip leã kính Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân 
Toäi 8/12/2018, chuùng toâi traân troïng kính môøi quyù hoäi 
vieân hoaït ñoäng, taùn trôï vaø coäng ñoaøn daân Chuùa veà 
tham döï ngaøy Toång Hoäi Thöôøng Nieân ñöôïc toå chuùc 
vaøo: 

Thöù Baûy ngaøy 8/12/2018
taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Chöông trình buoåi leã nhö sau:
7 giôø 30 saùng: Kinh khai maïc Legio

8 giôø saùng: Thaùnh leã

9 giôø saùng: Ñieåm taâm nheï taïi Hoäi truôøng Gieârañoâ.

Hoäi traân troïng kính môøi quyù oâng baø anh chò, nhöõng 
ngöôøi con trong gia ñình ñöùc tin, coù loøng yeâu meán Meï 
ñeán tham döï ñeå chuùc tuïng, toân vinh Chuùa vaø taï ôn Meï. 
Ñaây cuõng laø dòp ñeå chuùng ta coù theå gaëp gôõ, haøn huyeân, 
chia seû kinh nghieäm trong haønh trình Ñöùc Tin. Nguyeän 
xin Thieân Chuùa Ba Ngoâi vaø Meï Maria nhaân laønh ban 
traøn ñaày hoàng aân xuoáng treân quyù oâng baø, anh chò.

Khaùn

Lm. Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R.                      

Truôûng Curia

OÂng Anreâ Vuõ Tieán CoângGIAÛI TOÄI MUØA VOÏNG
Thöù Hai 10/12 & thöù Saùu 14/12

6:30 PM:  Thaùnh Leã

7:00 PM - 8:30 PM:  Giaûi Toäi

Ngoaøi ra seõ coù cha ngoài toøa giaûi toäi ban ngaøy töø 9 
ñeán 10 giôø saùng trong caùc ngaøy thöù Ba 11/12, thöù Tö 
12/12 vaø thöù Naêm 13/12.

Rieâng nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc ñau yeáu muoán hoøa 
giaûi vôùi Chuùa nhöng söùc khoûe khoâng cho pheùp ñeán 
Nhaø thôø, xin vui loøng lieân laïc vôùi Vaên phoøng ôû soá ñieän 
thoaïi (972) 414-7073 ñeå caùc cha ñeán giaûi toäi taïi tö gia, 
nhaø höu döôõng hoaëc beänh vieän.

Ghi chuù: Ñeå baøy toû söï quyù troïng ñoái vôùi caùc linh 
muïc ñöôïc Giaùo xöù môøi ñeán giuùp giaûi toäi trong Muøa 
Voïng, xin moïi ngöôøi coá gaéng thu xeáp thôøi gian vaø 
coâng vieäc ñeå ñi xöng toäi trong thôøi gian ñaõ ñöôïc aán 

ñònh. Nhaø thôø seõ ñoùng cöûa luùc 8 giôø 30 toái.

NHOÙM BAÙC AÙI GAÂY QUYÕ NGÖÔØI NGHEØO 
DÒP GIAÙNG SINH

Nhö thoâng leä haèng naêm, Nhoùm Baùc AÙi Giaùo xöù seõ 
toå chöùc baùn Chrismas Ornaments trong hai Chuùa nhaät 
2/12 vaø 9/12 cuøng vôùi nhöõng CD Thaùnh Ca -Thieäp 
Noel- Neán- Hinh aûnh baèng aluminum Ñaây laø nhöõng 
quaø taëng raát coù yù nghóa trong muøa Giaùng Sinh 2018 
ñoàng thôøi soá tieàn thaâu ñöôïc seõ ñöôïc duøng ñeå giuùp 
nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Xin Quyù OÂng Baø vaø 
Anh Chò Em uûng hoä cho.
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QUYEÂN ÑOÀ CHÔI CHO TREÛ EM NGHEØO 
TRONG DÒP GIAÙNG SINH

Ñoaøn Thanh Nieân Phanxicoâ Assisi cuûa Giaùo xöù seõ 
nhaän ñoà chôi ñeå taëng cho caùc em nhaø ngheøo trong dòp 
Giaùng Sinh. Xin löu yù laø chæ nhaän ñoà chôi môùi. Xin Quyù 
OÂng baø vaø Anh chò em ñeå ñoà chôi trong caùc thuøng ñaët 
cuoái nhaø thôø.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 27
MUØA XUAÂN 2019

 Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 
15 thaùng 2, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

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

Thöù Saùu 15 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 16 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Thöù Saùu 22 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 23 thaùng 2, 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 vaø ñoùng leä phí taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. 
Neáu coù thaéc maéc, xin goïi: 972-414-7073.

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ GIAÙO PHAÄN DALLAS
Ñaây laø moät cô hoäi toát cho caùc em theâm loøng yeâu 

meán Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø Chaàu Thaùnh Theå, 
vaø sinh hoaït vôùi caùc em töø nhöõng giaùo xöù khaùc trong 
giaùo phaän. Ñaïi hoäi giôùi treû naøy daønh cho nhöõng em 
lôùp trung hoïc vaø döôùi 18 tuoåi vaø seõ ñöôùc toå chöùc vaøo 
ngaøy 15–17 thaùng 2, naêm 2019 taïi Frisco Convention 
Center. Leä phí laø $200 vaø haïn choùt ñeå ghi danh laø 
ngaøy 16 thaùng 12. Ñeå ghi danh vaø bieát theâm chi tieát, 
xin ñeán Vaên phoøng Giaùo duïc cuûa Giaùo xöù trong nhöõng 
ngaøy Chuùa nhaät.

DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE 
(DCYC)

Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas
What:  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 15 - Sunday, February 17, 
2019

Where:  Frisco Convention Center/ Embassy Suites 
Hotel

Fee:  $200

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.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm hieåu 

theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh thuoäc nhieàu 
laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö Kinh thaùnh, Giaùo 
lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû audio, video), Giaùo 
xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình cuûa website FORMED.
ORG. Ñaây laø moät chöông trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû 
duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán ghi danh vaøo Chöông trình 
naøy, chæ caàn ñieàn access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài 
sau ñoù laäp moät account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

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.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
(COLUMBARIUM)

Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø Bình 
An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa nhöõng 
ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) taïi ñaây khi kính 
vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå döôùi ñaát maø thoâi. 
Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát kyø thöù gì khaùc ôû hoäc 
moä laøm maát veû trang nhaõ chung cuûa khu vöïc. Theo hôïp 
ñoàng cuûa Giaùo xöù vôùi thaân nhaân, hoäc moä (niche) chæ coù 
theå gaén plaque vaø hình ngöôøi quaù coá do Giaùo xöù ñaët maø 
thoâi. 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 2/12/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1   A/C Phaïm Thanh Haûi  469-317-8161
 2106 Aspen Ln, Garland TX 75044  
Giaùo Khu 3   OÂ/B Nguyeãn Höõu Tính  972-272-9625
 2318 Jacqueline Dr., Garland, TX 75042 
Giaùo Khu 7   Chò Buøi Ngoïc  469-360-2517
 721 Pine Lakes Dr., Plano, TX 75025  
Giaùo Khu 10   Baø Nguyeãn Ngoïc AÙnh  214-264-5978

 2522 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 25/11/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $21,103.00
Tieàn In Saùch: $250.00
Tieàn Khaán: $1,418.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Tieàn Quaûng Caùo: $25.00

 Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00
0031 Leâ Vaên Tôùi $200.00
0070 Hoaøng Nhö Phöôùc $10.00
0117 Leâ Vuõ Hoaøng $20.00
0159 Nguyeãn Thaønh Chung $5.00
0436 Traàn Vaên Tích $5.00
0622 Tröông Thanh Duõng $100.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0745 Huyønh Thò Thu Thuûy $5.00
0816 Traàn Ñöùc Matthew $20.00
0962 Ñinh Vieät Hieáu $20.00
1076 Nguyeãn T. Thuøy Trang $5.00
1167 Phaïm Xuaân Trieàu $5.00
1222 Leâ Huy Phan $20.00
1330 Hoaøng Nguyeãn Thò $10.00
1395 Traàn Hoøa $1.00
1682 Nguyeãn Phi Laâm $10.00
1728 Caron Le Therese $5.00
1754 Traàn Kim Trung $100.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1845 Traàn Minh Vieät $500.00
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $3.00
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00
2504 Leâ Thaønh Nhaân $20.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao $10.00
2607 Ñinh Vaên An $20.00
2640 Ñinh Taán Löïc $20.00
2718 Vuõ Linh Chöông $10.00
2756 Phan Thò Ngoan $5.00
2763 Nguyeãn Thomas $20.00
2814 Nguyeãn Tuaán $5.00
2891 Ñaëng Quoác Thaùi $5.00
2917 Ñoaøn Vinh Peter $40.00
2933 Phaïm Huøng Laâm $10.00
2951 Phaïm Henry Thaùi $10.00
2954 Nguyeãn Q. Duy Quí $5.00
2969 Nguyeãn P. Kenny $5.00
  
 Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0499-0502  Helen Traàn $200.00
0606 Nguyeãn Trang $100.00
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn $300.00

CHA NGUYEÂN CHÍNH XÖÙ AUGUSTINOÂ 
NGUYEÃN HUY TÖÔÛNG VEÀ NHAØ CHA

Cha Augustinoâ Nguyeãn Huy Töôûng, nguyeân Chính xöù 
tieân khôûi cuûa Giaùo xöù ñaõ qua ñôøi taïi Nhaø höu döôõng ôû 
Dallas hoâm thöù Tö 21/11/2018, höôûng thoï 77 tuoåi. 

Cha Augustinoâ töøng theo hoïc Giaùo hoaøng Hoïc vieän Pioâ 
X (Ñaø Laït) vaø ñöôïc Ñöùc Thaùnh Giaùo hoaøng Phaoloâ VI 
truyeàn chöùc linh muïc ngaøy 28/11/1970 taïi Phi Luaät Taân 
cuøng vôùi nhieàu Phoù teá khaùc trong dòp ÑTC coâng du nöôùc 
naøy vaø UÙc chaâu. 

Sau khi vöôït bieân qua Hoa Kyø, ngaøi ñaõ laøm vieäc cho 
Giaùo phaän Wichita (tieåu bang Kansas) tröôùc khi xuoáng 
Dallas vaøo naêm 1988 lo cho coäng ñoaøn Vieät Nam taïi Nhaø 
thôø St. Pius X, sau ñoù laø Coäng ñoaøn Thaùnh Pheâroâ, vaø Coäng 
ñoaøn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Khi Coäng ñoaøn Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp ñöôïc Ñöùc Cha Charles Grahmann naâng leân 
haøng Giaùo xöù vaøo ngaøy 23/1/1993, Cha Augustinoâ ñöôïc ñaët 
laøm Chính xöù tieân khôûi cho ñeán naêm 1998. Sau ñoù, Cha veà 
laøm vieäc ôû Wichita (KS) vaø Colorado Springs (CO).

Trong nhöõng naêm cuoái ñôøi, Cha Augustinoâ ñaõ veà soáng 
vôùi gia ñình ngöôøi em trai laø OÂng Nguyeãn Höõu Giôùi vaø khi 
söùc khoûe caøng luùc caøng sa suùt, Cha ñaõ ñöôïc ñöa vaøo Nhaø 
Höu döôõng ñeå vieäc chaêm soùc ñöôïc thuaän tieän hôn. Trong 
thôøi gian ôû Nhaø Höu döôõng, Cha Augustinoâ ñaõ ñöôïc nhieàu 
ngöôøi trong Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø Giaùo xöù 
Thaùnh Pheâroâ thöôøng xuyeân ñeán thaêm vieáng vaø chaêm nom. 

Khi Giaùo xöù möøng kyû nieäm ngaân khaùnh thaønh laäp trong 
Thaùnh leã do Ñöùc Cha Edward Burns cuûa Giaùo phaän Dallas 
chuû söï vaøo Chuùa nhaät 21/1/2018, Cha Augustinoâ duø luùc naøy 
ngoài xe laên cuõng coá gaéng ñeán tham döï vaø chung vui cuøng 
vôùi quyù cha, tu só nam nöõ vaø moïi ngöôøi.

Vaøo ngaøy thöù Ba 20/11/2018, Cha Augustinoâ ñaõ ñöôïc 
Cha Phoù xöù Phaïm Ngoïc Haûo cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp ñeán ban caùc bí tích sau heát. Hoâm sau, ngaøy thöù 
Tö 21/11/2018, Cha Augustinoâ ñaõ an nghæ trong Chuùa luùc 
11 giôø saùng vôùi söï hieän dieän cuûa ngöôøi thaân vaø vaøi tín höõu 
trong Giaùo xöù. Sau khi ñöôïc tin, Cha Chính xöù Phaoloâ 
Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., vaø Thaày Phoù teá Nguyeãn Vaên 
Caùt, C.Ss.R.,  ñaõ mau choùng ñeán Nhaø Höu döôõng ñeå caàu 
nguyeän vaø ñoïc kinh phoù thaùc cho Cha. Cha Phaoloâ cuõng ñaõ 
thoâng baùo cho Toøa Giaùm muïc Dallas ñeå Ñöùc Cha thoâng tri 
cho caùc cha trong Giaùo phaän caàu nguyeän cho Linh hoàn Cha 
Augustioâ cuøng tang quyeán.

Thaùnh leã an taùng ñaõ ñöôïc cöû haønh taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp luùc 8 giôø saùng thöù Baûy ngaøy 1/12/2018 
vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu linh muïc, phoù teá, tu só nam nöõ 
vaø giaùo daân trong vaø ngoaøi Giaùo xöù. Theo öôùc nguyeän cuûa 
Cha vaø gia ñình, sau ñoù Cha seõ ñöôïc hoûa taùng vaø choân caát 
taïi Nhaø Bình an (Columbarium) cuûa Giaùo xöù ñeå haèng ngaøy 
ñeàu coù caùc tín höõu thaêm vieáng vaø caàu nguyeän cho Cha vôùi 
taâm tình tri aân vaø thöông nhôù.
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GIAÙO XÖÙ KEÁT THUÙC NAÊM NGAÂN KHAÙNH THAØNH LAÄP

Hoâm Chuùa nhaät ngaøy 25/11/2018 nhaèm Ngaøy Leã Chuùa 
Kitoâ Vua, Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ñaõ chính thöùc 
keát thuùc Naêm Ngaân Khaùnh kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp (1993-
2018). Rieâng Thaùnh leã luùc 10 giôø saùng, ñuùng ra Ñöùc Cha 
Phuï taù Greg Kelly cuûa Giaùo phaän Dallas ñeán chuû söï nhöng 
khoâng may vì ngöôøi meï cuûa ngaøi ñang höu döôõng taïi tieåu 
bang Colorado bò stroke naëng neân ngaøi ñaõ goïi ñieän thoaïi cho 
Cha Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., ñeå caùo loãi 
vôùi coäng ñoaøn. 

Tröôùc Thaùnh leã, ñoaøn muùa daâng hoa goàm moät soá caùc baø 
meï trong Giaùo xöù döôùi söï höôùng daãn cuûa Sô Nguyeãn Chaâu 
thuoäc Doøng Ñaminh Tam Hieäp qua nhöõng ñieäu vuõ nhòp 
nhaøng, kheùo leùo thay maët cho caû coäng ñoaøn giaùo xöù daâng 
leân Meï Haèng Cöùu Giuùp taâm tình taï ôn cuûa nhöõng ngöôøi con 
hieáu thaûo veà nhöõng ôn laønh ñaõ ñöôïc laõnh nhaän trong suoát 25 
naêm qua.

Trong baøi giaûng Thaùnh leã do Cha Chính xöù chuû söï vôùi söï 
ñoàng teá cuûa Cha Phoù xöù Phaïm Ngoïc Haûo vaø Cha Traàn Gia 
Ñieàn cuûa Nhaø doøng Chuùa Cöùu Theá Dallas, vaø phuï leã cuûa 2 
Thaày Phoù teá Ñaøm Höõu Thö vaø Nguyeãn Caùt, Cha Chính xöù ñaõ 
môøi goïi moïi ngöôøi haõy coá gaéng yù thöùc hôn veà nhöõng ôn laønh 
hoàn xaùc Thieân Chuùa ban cho ñeå roài coá gaéng ñaùp traû baèng söï 
canh taân ñoåi môùi cuoäc soáng chöùng taù cuûa ngöôøi moân ñeä thöøa 
sai.

Cuõng trong Thaùnh leã, Cha Chính xöù Phaoloâ ñaõ trao Pheùp 
Laønh Toøa Thaùnh cho 11 ñoâi hoân nhaân coù kyû nieäm thaønh hoân 
trong Naêm Ngaân khaùnh cuûa Giaùo xöù (3 ñoâi 50 naêm, 2 ñoâi 
40 naêm vaø 6 ñoâi 25 naêm). Ngoaøi ra, Cha Chính xöù cuõng trao 

Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho Anh Nguyeãn Kyø Sôn, nguyeân 
Chaùnh Vaên phoøng, vaø Anh Nguyeãn Tieán Ñaït, Tröôûng Hoäi 
quaùn, ñaõ coù nhieàu hy sinh vaø noã löïc haêng say trong caùc vieäc 
chung cuûa Giaùo xöù trong hôn chuïc naêm qua. 

Vôùi Naêm Ngaân Khaùnh ñaõ ñöôïc chính thöùc kheùp laïi, xin coù 
moät vaøi döõ kieän veà nhöõng coâng vieäc cuûa Giaùo xöù trong naêm 
kyû nieäm ñaëc bieät naøy:

- Ñaõ toå chöùc toát ñeïp Thaùnh leã khai maïc Naêm Ngaân khaùnh 
vaøo Chuùa nhaät hoâm 21/1 do Ñöùc Cha Edward Burns chuû söï 
vôùi söï hieän dieän cuûa taát caû 5 cha cöïu vaø ñöông kim chính xöù.

- Ñaõ toå chöùc 24 giôø chaàu qua ñeâm töø toái thöù Naêm ñeán toái 
thöù Saùu ñaàu thaùng.

- Ñoùng 2 ñaøi kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (AÛnh môùi töø 
Ba Lan) vaø Thaùnh Giuse ñaët 2 beân gian cung thaùnh, cuøng 
laøm pheùp ñaøi kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt (vôùi Thaùnh Giaùo 
hoaøng Gioan Phaoloâ II & Thaùnh nöõ Faustina) vaø kính Ñöùc 
Meï La Vang (vôùi 117 Thaùnh Töû ñaïo VN & Chaân phöôùc Anreâ 
Phuù Yeân).

- Ra Kyû yeáu vaø Ñaëc san cuøng vôùi nhöõng loï ñöïng nöôùc 
thaùnh, taùch uoáng caø pheâ vaø buùt ñeå cho giaùo daân.

- In vaø mua caùc maåu aûnh Meï Haèng Cöùu Giuùp, Ñöùc Meï La 
Vang, Thaùnh Faustina, caùc Thaùnh Töû ñaïo VN ñeå coå voõ loøng 
suøng kính nôi giaùo daân.  

- Thay theá daøn aâm thanh hoaøn toaøn môùi trong Nhaø thôø.

- Ñaët hình caùc cha chính xöù treân töôøng trong lobby Nhaø 
thôø.

“Look up, your redemption is drawing near”

And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth distress of nations in perplexity at the roaring of 
the sea and the waves, 26 men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world; for the powers 

of the heavens will be shaken. 27 And then they will see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 
28 Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near.”
But take heed to yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, 
and that day come upon you suddenly like a snare; 35 for it will come upon all who dwell upon the face of the whole 
earth. 36 But watch at all times, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and 
to stand before the Son of man.”

Scripture:  Luke 21:25-28,34-36

Meditation: How good are you at reading signs, especially signs 
which God sends our way? The people of Jesus’ time expected that the coming 
of the Messiah would be accompanied by extraordinary signs and wonders. 
Jesus’ first coming was clouded in mystery and surprising wonderment: Even 
though he was the rightful heir to the throne of King David, he was born in 

obscurity in a cave at Bethlehem, near the place where David had watched 
over his father’s sheep some 1000 years before. A choir of mighty angels 
chose to announce the good news to a small band of lowly shepherds keeping 
their night watch nearby. Learned magi from the East, who recognized a great 
omen in the heavenly sky, followed the star until it led them to Bethlehem. 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät I Muøa Voïng - Naêm C v Trang 8 v Ngaøy 2-12-2018   V

They alone found the child with his mother and paid him homage as the 
newborn king of Israel. When Jesus humbly submitted to baptism at the 
River Jordan, the heavenly Father spoke audibly for those nearby who were 
willing to listen, “This is my beloved Son with whom I am well pleased.”

Signs which point to the Lord’s coming to reign with power and 
great glory

Jesus, during his public ministry performed numerous signs: turning 
water into wine, calming the storm at sea and walking on water, multiplying 
seven loaves of bread in the wilderness to feed 5000 people, healing the 
blind and the lame, expelling demons, and raising the dead. While many 
believed in Jesus, many also questioned his signs and refused to believe his 
claim to be the Messiah sent by the heavenly Father to suffer and die for our 
sake and for our salvation on the cross of Calvary. Jesus’ last and greatest 
sign during his earthly ministry was his rising from the tomb on the third day 
after his crucifixion. This sign demonstrated his power to defeat death itself 
and to give abundant everlasting life to all who believed in him.

Jesus told his disciples that his final great sign would be his return in 
glory at the end of the age. He would come this second time as Judge and 
Merciful Redeemer to vindicate those who accepted him as Lord and Savior 
and to punish those who rejected him. Jesus declared that this last sign at 
the end of the world would be unmistakable. All would recognize and “see 
the Son of man coming in a cloud with power and great glory” (Luke 21:27). 
The title which Jesus most often used to describe his Messianic role was 
the expression “Son of Man”. This title comes from the Book of the prophet 
Daniel, chapter 7. The image of a “Son of man coming in a cloud with power 
and great glory” was given in a vision where the prophet Daniel saw heaven 
opened before the throne of God (Daniel 7:13-14). In this vision God showed 
Daniel a royal investiture of a human king before God’s throne. This king was 
invested with God’s authority and was given power to judge and rule over the 
whole earth. His reign would last for all ages.

The Jews of Jesus’ day were looking for a Messiah King who would 
free them from the oppressive rule of pagan Rome. Many had hoped that 
Jesus would be their victorious conquerer. They missed, however, the most 
important sign and reason for the Messiah’s first coming - his death on the 
cross as the atoning sacrifice for the sins of the world and his triumphant 
victory over death and Satan when he rose on the third day. The Lord Jesus 
is both the “Son of David”, the rightful heir and Messiah King of Israel whose 
reign will endure for all ages (Psalm 89:3-4,29,36-37) - and the “Son of 
Man”, chosen by God as the anointed ruler who will come at the end of the 
age to establish a universal kingdom of peace, righteousness, and justice for 
all the nations and peoples of the earth.

The Messiah comes to “execute justice and righteousness in the 
land”

The prophet Jeremiah foretold the day when God would send his Messiah 
King  to “execute justice and righteousness in the land” (Jeremiah 33:15). 
Jesus is the fulfillment of this promise and every promise which God has 
made. The Lord Jesus, through the gift and working of the Holy Spirit who 
dwells within us, assures us of his abiding presence and the promise that 
he will return again. His Holy Spirit gives us supernatural hope, and the 
strength to persevere with joyful confidence until the Lord comes again. 

What kind of hope does the Lord offer us? He gives us the hope of heaven, 
seeing God face to face, sharing in the fullness of his glory and everlasting 
life. When the Lord comes again as our Judge and merciful Redeemer he will 
right every wrong, vindicate every person who has accepted him as Lord 
and Savior, and remove all sorrow, pain, and death itself (Revelations 21:4). 
The world around us is plagued with greed, envy, strife, and uncertainty. It 
has lost hope in God and in his promise to restore the human race and all of 
creation when the Lord Jesus comes again.

Jesus’ prophetic description of the end of time and the day of judgment  
was not new to the people of Israel. The prophets had foretold these events 
many centuries before. “Behold the day of the Lord comes, cruel, with wrath 
and fierce anger to make the earth a desolation and to destroy its sinners 
from it” (Isaiah 13:9-13; see also  Joel 2:1-2; Amos 5:18-20; Zephaniah 1:14-18). 
Jesus speaks of the second coming as a known fact, a for certain event we 
can expect to take place. This coming will be marked by signs that all will 
recognize; signs which will strike terror in those unprepared and wonder 
in those who are ready to meet the Lord. When the Lord returns he will 
establish final justice and righteousness over the earth by overthrowing 
his enemies and by vindicating those who have been faithful to him. The 
anticipation of his final judgment is a sign of hope for all who trust in him.

Indifference and rejection of the Gospel lead to destruction

What can keep us from recognizing the signs of the Lord’s presence 
and his action today? Indifference and  the temptation to slacken off – to 
become passive and lethargic or to fall asleep spiritually. It is very easy to 
get caught up in the things of the present moment or to be weighed down 
with troubles. The Lord knows our shortcomings and struggles and he gives 
us the strength to bear our burdens and to walk in his way of holiness. 
But there is one thing he doesn’t tolerate: an attitude of indifference, being 
passive, not caring, and doing nothing when we could be actively seeking 
God and his kingdom! God is ready to give us fresh vision, hope, and grace 
to walk in his ways. He wants to work in and through us for his glory. That is 
why he expects more of us than we can do by ourselves. His grace enables 
us to actively watch for his action in our lives, and to actively pray for 
perseverance and endurance when we face trials and difficulties. The Lord 
gives us his strength to overcome temptation, especially from apostasy - 
the denial of the Lord Jesus out of fear or pride. God is ever ready to fill 
us with his strength and divine power. Is your heart hungry for God or is it 
weighed down by other things?

Advent season reminds us that we are pilgrims and exiles longing 
for our home with God

Many churches in the East and West, since the early first centuries of 
the Christian era, have marked special seasons to celebrate the central 
truths of the Christian faith. The Advent season which precedes Christmas 
and Epiphany reminds us that we are a pilgrim people, aliens and exiles in 
this age who long for our true home with God in his heavenly kingdom, and 
who await with joyful hope the return of the Lord Jesus at the end of the 
age. When will the Lord Jesus come again? No one but the Father in heaven 
knows the day. But it is a certain fact that we are living in the end times, the 
close of this present age! The end times begin with the first coming of Jesus 
Christ (his Incarnation which we celebrate at Christmas and Epiphany) and 
culminates in his final return on the Day of Judgment.










