
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
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong 
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
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: Bà Nguyễn Ngọc Thúy 214-478-7575
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
A. David Phạm .... 469-602-1288

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

Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064

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 . . . . . . . . . . . . .  971-227-6235
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
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được “biến hình” mỗi khi 
chúng ta đón nhận các 
Bí tích. Bí tích Rửa Tội 
biến đổi chúng ta thành 
những con cái của Thiên 
Chúa và được thừa hưởng 
vinh quang Nước Trời mà 
Ngài hứa ban cho những 
ai trung tín. Bí tích Thêm 
Sức biến chúng ta thành 
đền thờ của Chúa Thánh 
Thần và trở nên dũng 
sĩ của Thiên Chúa. Qua 
Bí tích Giao Hòa, Thiên 
Chúa đem các tội nhân trở 

về con đường thánh thiện. 
Và dĩ nhiên, qua Bí tích Thánh Thể, bánh và rượu được biến 
đổi trở nên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu đã chết và sống 
lại hiển vinh. Giống như việc biến hình của Chúa Giêsu đã 
củng cố niềm tin của các Tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, 
chúng ta cũng được mạnh sức trong những thử thách của 
cuộc sống nhờ Hiến Lễ trên bàn thờ. Ngoài ra, việc hiệp lễ 
với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cũng là nguồn sức 
mạnh biến đổi tâm hồn và lòng trí chúng ta để chúng có thể 
thực hiện những điều tốt đẹp hơn cho tha nhân bằng việc 
phục vụ khiêm tốn và quảng đại.

Trong mùa Chay này, cùng với sự gia tăng việc cầu 
nguyện, ăn chay, làm việc bác ái và việc tham dự các Bí tích 
Giao Hòa và Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa giúp cho 
chúng ta cảm nghiệm cuộc biến hình vinh quang của Ngài 
trong đời mình để rồi như các tông đồ, chúng ta không mất 
niềm tin khi những khó khăn và thử thách đến trong cuộc 
đời. 

Thế giới chúng ta đang sống vẫn tiếp tục diễn ra trong 
bạo lực, nghèo đói, áp bức, bất công, đau yếu và chết chóc. 
Tuy nhiên, chúng ta không thất vọng nếu chúng ta dám để 
ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa xóa tan trong chúng ta 
những bóng tối của thành kiến, ganh ghét, ích kỷ, sợ hãi, 
và biến chúng ta thành những người Kitô hữu đích thực để 
rồi có thể tỏa sáng tình yêu, sự sống, niềm vui, tha thứ, bình 
an, hy vọng và công lý cho một thế giới đang khao khát đón 
nhận ơn cứu độ của Ngài.

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người.“ Pl 3, 21

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

Ông André Froissard 
(1915-1995) là một 
ký giả và một viện 

sĩ thuộc Hàn lâm viện Pháp. 
Ông là người vô thần vì được 
nuôi dạy bởi người cha là một 
trong những người sáng lập và 
là Tổng Thư ký đầu tiên của 
Đảng Cộng sản Pháp. Tuy 
vậy, vào lúc 20 tuổi, ông André 
Frossard đã có một biến chuyển 
ngoạn mục trong cuộc đời là 
đã trở nên người Công giáo vì 
đã gặp Chúa Giêsu Thánh Thể 
trong một Nguyện đường ở thủ 
đô Paris. Kinh nghiệm gặp gỡ 
Chúa Giêsu đã được ông giải thích trong tác phẩm: 
“Dieu existe, Je l’ai rencontré” (Thiên Chúa hiện hữu, 
Tôi đã gặp Người). Trong cuốn sách, ông Frossard nói 
rằng khi đi vào trong Nhà nguyện này vào lúc 5 giờ 
10 phút sáng năm 1935 để tìm người bạn Công giáo, 
ông thấy người ta đang chầu Thánh thể, và nhìn vào 
Mặt Nhật, ông cảm nghiệm được một luồng sáng mãnh 
liệt, một thế giới chói chan và một vận mệnh ném thế 
giới con người vào bóng tối của những giấc mơ không 
thành. Sự gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể đã khiến ông 
khẳng định rằng: “Khi người ta may mắn được gặp 
Thiên Chúa thì mọi sự khác chỉ là trò hề. Chỉ có Thiên 
Chúa là Đấng không làm cho tôi thất vọng kể từ một 
buổi sáng năm ấy, 1935”. 

Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể đã khiến ông 
André Frossard xác tín về một sự sống mới, một thế giới 
mới Thiên Chúa mời gọi con người bước vào qua đức tin 
chân thật. Đây cũng là một minh họa sống động về việc 
Chúa Giêsu biến hình trên núi cho các môn đệ như được 
tường thuật trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 2 Mùa 
Chay năm C hôm nay (Lc 9:28b-36). Qua  sự biến hình 
của Ngài, Chúa Giêsu đã bày tỏ thần tính và chứng thực 
Ngài là Thiên Chúa được ẩn dấu nơi nhân tính của Ngài 
và nhất là ngay cả trong đau khổ và cái chết mà Ngài sẽ 
phải chịu sau này. Chính sự biến hình của Chúa Giêsu 
khiến Ngài có thể hoàn thành hành trình gian khổ nhất 
trong cuộc đời là tiến về đồi Canvê.

Là những môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng 
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 17/3 trong Tuần 2 Mùa Chay năm C.
- Thứ Hai 18/3. Lễ Thánh Xirilô Giêrusalem, Giám
mục & Tiến sĩ Hội thánh.
- Thứ Ba 19/3. Lễ Thánh Cả Giuse. Lễ Trọng. Bổn
mạng các Gia trưởng. Bổn mạng Giáo khu 2 & Giáo
khu 11.
- Thứ Tư 20/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Năm 21/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Sáu 22/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.
- Thứ Bảy 23/3 trong Tuần 2 Mùa Chay. Kiêng Thịt.
Lễ Thánh Tu-ri-bi-ô Mô-grô-vi-khô, Giám mục.
- Chúa Nhật 24/3 trong Tuần 3 Mùa Chay năm C.

PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước 
sự ra đi trong những ngày gần đây của

Bà Anna Ngô Thị Liên
(7/3/1962 – 8/3/2019)

Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn David
(2/8/1995 – 10/3/2019)

Anh Phêrô Phạm Christopher
(31/7/1995 – 10/3/2019)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng 
đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn 
Anna, Phanxicô Xaviê và Phêrô về Thiên Đàng cùng 
ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.

THÁNG 3:  KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn mạng và gương mẫu của 

những người lao động và các gia trưởng. Thánh nhâ 
nđã sống cuộc đời lao động để nuôi gia đình.

Thế kỷ 19, năm 1870, Đức Chân phước Giáo 
hoàng Piô 9, theo đề nghị của các nghị phụ Công 
đồng Vatican I, đặt Thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ 
Giáo hội và truyền mừng lễ ngày 19 tháng 3 hằng 
năm một cách trọng thể. Năm 1889, Đức Giáo hoàng 
Lêô 13 ra Thông điệp về Lòng Tôn Kính Thánh  cả 
Giuse và truyền lấy tháng Ba hằng năm để tôn kính 
Ngài. Đức Giáo hoàng Piô 11 tuyên xưng Thánh cả 
Giuse là Mẫu gương đời lao công. Và Đức Thánh Cha 
Piô 12 đã đặt Thánh Giuse làm chủ các gia đình.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG 
Chúa nhật ngày 17/2/2019 lúc 7:00PM 

Giáo Khu 4: Ô/B Phạm Nam 972-530-2873
         2529 Neal Dr., Garland, TX 75040 
Giáo Khu 8: Chị Nga Trần 214-695-4680

         1902 Quail Ridge Dr. Garland, TX 75040 
Giáo Khu 11: A/C Nguyễn Chung  571-723-5268
         7511 Harvest Bend Lane, Sachse, TX 75048 

LỄ GIỚI THIỆU CÁC EM LỚP THÊM SỨC 
PRESENTATION OF CONFIRMATION CANDIDATES

Trong Thánh Lễ 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 17 
tháng 03, sẽ có Nghi thức Giới thiệu các em Lớp 
Thêm sức với cộng đoàn dân Chúa để các em lãnh 
nhận sự chúc phúc của Chúa trong những ngày Tĩnh 
tâm Ephata từ thứ Sáu 22/3 đến Chúa nhật 24/3.  

Xin phụ huynh sắp xếp cho các em tham dự 
Thánh Lễ này. Cũng xin Phụ huynh nhắc các em mặc 
đồng phục của nhà trường.

CHÚC MỪNG HÔN PHỐI
Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào 
ngày thứ Hai 18/3/2018 của hai đôi vợ chồng:

Nguyễn John & Hồ Thị Mai Trâm
và

Phan Nhật Anh & Nguyễn Thị Gia Hân
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các 

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

CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH 
EUCHARISTIC ADORATION 

Thursday, March 21st from 8 pm - 9 pm 
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration 
with music, Scripture & reflection in accordance 

with Pope Francis’s intentions, personal prayer time, 
and optional Sacrament of Reconciliation 

Corpus Domini 
All young adults are invited
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LINH THAO NHẸ NHÀNG MÙA CHAY
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) 

do Cha Joseph Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú 
Dẫn 18 của sách Linh Thao. Chương trình này giúp 
cho người tín hữu nhận ra được sự hoạt động của 
Thiên Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày. 
Chương trình này được gọi là thao luyện vì người 
tham dự phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ 
cầu nguyện, suy nghĩ, quyết định làm gì cho niềm 
tin của mình, và chia sẻ hành trình đức tin của mình 
với nhóm.

Trong Mùa Chay, việc tham dự TLNN giúp cho 
người tham dự ý thức hơn về tội lỗi của con người và 
ơn Cứu Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm 
và sức mạnh trên con đường hoán cải trở về với tình 
thương của Thiên Chúa.

Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An 
Phong

Thời gian: Sáu buổi tối thứ Năm (ngày 7/3; 
14/3; 21/3; 28/3; 4/4; 11/4) từ 8pm-9pm.

Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh 
Thao Nguồn Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
GIÁO KHU 2 & GIÁO KHU 11

Ngày 19/03 kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng của 
giáo khu 2 và 11. Nhân dịp này, Cộng đoàn Giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa và Đức 
Mẹ  ban cho mỗi gia đình trong các giáo khu được 
muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng 
Giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

THƯ MỜI MỪNG LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 
BỔN MẠNG GIÁO KHU 2

Trong tâm tình tạ ơn, cầu nguyện dâng lên Thiên 
Chúa qua sự bầu cử của Thánh Cả Giuse, chúng tôi 
trân trọng kính mời các gia dình trong Giáo khu 2 
cùng nhau qui tụ tại:

* Tư gia Anh Chị Nguyễn Ngọc Chính (2513 
Suncrest Dr, Garland TX 75044)

* Thời gian: Lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 17
tháng 3 năm 2019

* Điện thoại: (214)-924-8359
* Lý do: Để cùng nhau tâm sự và dâng lời

nguyện tạ ơn Chúa qua tay Thánh Cả đã ban cho 
từng cá nhân, gia đình năm qua được hồn an xác 
mạnh và xin cho năm mới được tràn đầy hồng ân 
cuả Chúa Kitô qua sự dẫn dắt, đùm bọc của Thánh 
nhân.

Sự hiện diện của quý gia đình trong Giáo khu nói 
lên tình đoàn kết trong tinh yêu của Thiên Chúa và là 
những chuỗi hoa dâng lên Mẹ để chuẩn bị cho ngày 
chính lễ kính Thánh Cả Giuse một cách sốt sắng.

Trân trọng kính mời
Phạm Huy Thể (Trưởng Giáo khu 2)

QUYÊN GÓP CHO QUỸ MỤC VỤ HẰNG 
NĂM CỦA GIÁO PHẬN 

Những gia đình nào chưa đưa lại các Phiếu Hứa 
Dâng Cúng cho Quỹ Mục Vụ Giáo phận năm 2019 
(2019 Bishop’s Annual Appeal), xin vui lòng đưa lại 
cho Giáo xứ bằng cách bỏ vào trong các giỏ tiền Nhà 
thờ, hoặc đưa cho Văn phòng Giáo xứ trong những 
ngày giờ làm việc. Những gia đình nào chưa có Phiếu 
Hứa Dâng Cúng, xin lấy ở cuối Nhà thờ và đưa lại cho 
Văn phòng Giáo xứ nội trong tuần này. Chân thành 
cảm ơn.

TĨNH TÂM LỚP THÊM SỨC
Lớp Thêm sức 2019 (135 em) và các thiện 

nguyện viên sẽ đi khóa tĩnh tâm Ephata cuối tuần 
này, ngày 22 tháng 03 đến ngày 24 tháng 03 ở Camp 
Copass (Denton, Texas).  Xin Giáo xứ cầu nguyện 
cho các em và các thiện nguyện viên.

Vào hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 03, xin nhắc 
phụ huynh đưa các em đến nhà thờ trước 4 giờ 
chiều để đi xe buýt HAY là đưa các em thẳng đến 
trung tâm Camp Copass trước 6 giờ chiều và trao em 
ở trạm “information center.” (trước nhà BLESSED 
ASSURANCE)
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       TAM NHẬT TĨNH TÂM (25-27/3)
Giảng Phòng: Lm Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R.

  Phó Giám Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

* Thứ Hai (25/3), thứ Ba (26/3) & thứ Tư (27/3)
6:30am: Thánh lễ
7:15pm - 8:30pm: Giảng thuyết

Lưu ý: Những ai tham dự trọn vẹn 3 ngày Tĩnh 
tâm sẽ được Ơn Toàn Xá theo các điều kiện thông 
thường là Xưng tội, Rước lễ, và Cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo hoàng. (Có thể xưng tội trong 8 ngày trước 
hoặc trong vòng một tuần kể từ sau cái ngày lãnh ơn 
Toàn Xá).

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ ACIES 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị,
“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về 

Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ!”
 Đó là lời tuyên hứa và tận hiến cho Đức Mẹ trong 

ngày Đại lễ ACIES của những người con yêu mến Mẹ sẽ 
được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 23/03/2019 tại Thánh 
đường giáo xứ nhà.

Chương trình buổi lễ như sau:
7 giờ 10  : kinh khai mạc Legiô
7 giờ 20  : Cha linh giám nói về ý nghĩa dâng mình cho   

Đức Mẹ, sau đó tất cả mọi người tiến lên 
bàn thờ dâng lời tận hiến

8 giờ       : Thánh lễ. 
9 giờ       : Điểm tâm, báo cáo hoạt động tại trung tâm 

thánh An Phong.
 Hội Legio Mariae trân trọng kính mời quý ông bà anh 

chị, cộng đồng dân Chúa  đến tham dự để tạ ơn Thiên Chúa 
trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ.

T/M Legio Mariae Giáo xứ Đức Mẹ HCG
Vũ Tiến Công (Trưởng Curia)

HỌP PHỤ HUYNH (Chúa nhật 31/3)
PTA Meeting (Sun. Mar 31)

* Từ 9am – 10:15am:  Họp Phụ Huynh / Parent Meeting
for all students in GLVN/TNTT (Hội Trường/Auditorium 
TTAP).

* Từ 1:45pm – 3:00pm - Họp Phụ Huynh / Parent
Meeting for all students in GLVN/TNTT (Phòng 137/Rm 
137 ở TTAP)

* Xin mời quý phụ huynh chọn một giờ đến họp để
biết thêm về nhà trường và những quy định của ghi danh 
niên khóa 2019-2020.  All parents are invited to attend a 
parent meeting in TTAP to learn more about our school 
and registration for 2018-2019 school year.

SINH HOẠT NHÓM BÁC ÁI (24/3)
Vào ngày Chúa nhật 24/3 tại Trung Tâm An Phong, 

phòng số 115, từ 2.00 pm đến 4.00 pm, có chương trình 
Giúp Tìm Người Tìm Việc; Chương trình Tìm hiểu về 
Phúc Lợi cho những người có Medicare – Medicaid - Food 
Stamp – Welfare - Low Income - Housing... do cô Cindy 
Thu Hoàng (Nhân viên Xã hội tại Dallas trình bày). Ngoài 
ra, còn có chương trình giúp Tìm hiểu về các loại bảo hiềm 
do Ông Bà Đồng Anh (Cố Vấn Tài Chánh trình bày). Những 
ai muốn tìm hiểu, xin đến tham dự. 

KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN CĂN BẢN
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân sẽ tổ chức Khóa 

Căn Bản dành cho tất cả các cặp vợ chồng từ 6 giờ chiều 
ngày Thứ Sáu 26/4/2019 đến 6 giờ chiều ngày Chúa Nhật 
28/4/2019, tại Nhà Tĩnh Tâm Lê Thị Thành, 20303 Kermier 
Rd, Waller (gần Houston), TX 77484.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Lý 469-328-4708; email: 
truongluanfilm@yahoo.com

Hạn chót ghi danh tham dự ngày 15/4/2019.

MÙA CÚM & CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS 

“Chúc Bình An” là dấu chỉ sự hiệp thông của Hội 
thánh và tình bác ái đối với nhau trước khi người tín 
hữu rước Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, để giữ gìn sức 
khỏe cho mọi người trong mùa cúm, vì thế cho đến khi có 
thông báo mới, xin những ai tham dự Thánh Lễ đến 
phần chúc Bình An không bắt tay nhau nhưng chỉ cúi đầu 
chào mà thôi. 

The Sign of Peace signifies to the parish community 
their ecclesial communion and mutual charity 
before receiving Holy Communion. Given the current flu 
season, worshippers are to avoid shaking hands during 
“The Sign of Peace”. Instead, a simple bow of the head is 
recommended to accompany the words of peace which 
people exchange. 

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của 

người tín hữu được tốt hơn, xin những người Công giáo 
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 riêng. 

Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực 
mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh tôn vương mỗi 
Chúa nhật lúc 7 giờ tối. 
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DALLAS PREMIERE
UNPLANNED: THE TRUE STORY OF ABBY JOHNSON

Friday, March 29  |  AMC NorthPark 15
8687 N Central Expy #3000 Dallas, TX 75225
Start times will vary between 7 p.m. - 7:30 p.m. 

depending on auditorium.
Auditoriums will be assigned via email by March 28th
For Reservation, go to www.prolifedallas.org/unplanned

A maximum of 6 tickets (7USD/ticket) may 
reserved with each purchase. 

Seating is limited so don't delay!
Premiere sponsored by the pro-life organizations: Bella 

House, Catholic Pro-Life Committee, Heroic Media, Hike for 
Life, In My Shoes, Dallas Knights of Columbus, and Mater 

Filius, with the support of Sladek and Mello families.

UNPLANNED: THE TRUE STORY OF ABBY 
JOHNSON is the dramatic account of a 
former Planned Parenthood superstar. Promoted 
as the youngest clinic director in the nation and 
recognized as Employee of the Year, Abby was one 
of Planned Parenthood's greatest allies. That was 
until she walked out after assisting in an abortion 
of a 13-week-old fetus. “I thought I 
was helping women,” said Abby Johnson, 
founder and director of And Then There Were 
None, the only group in the country that helps 
abortion workers exit the industry and find them 
new jobs. “But I was doing more harm than good. 
It wasn’t until I saw a child fight for its life that 
my world came crashing down and I understood the 
enormity of my actions. I had to leave. No one will 
be able to walk away after seeing this movie and say 
‘I didn’t know.’” 

Please note: This film is rated R due to some abortion 
images shown in the film. Persons under 17 
must be accompanied by a parent or guardian over the age of 21. 
Due to the mature content, we do not recommend children under 
12 view the film. 

LÀM GÌ TRONG MÙA CHAY THÁNH 2019?
Mùa Chay gồm 40 ngày là mùa thống hối trong năm 

Phụng vụ của Hội thánh. Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ 
Tro (năm 2019 là ngày 6 tháng 3) và chấm dứt trước Thánh 
lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh (năm 2019 là ngày 18 
tháng 4). Mùa Chay có 6 Chúa nhật. Chúa nhật thứ 6 gọi là 
Chúa nhật Lễ Lá hoặc Chúa nhật Thương Khó và khởi đầu 
Tuần Thánh.

Tam Nhật Vượt Qua (tức Tam Nhật Thánh  hay Tam 
Nhật Phục Sinh) bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc Ly vào chiều 
Thứ Năm Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc 
thương khó cũng như cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá 
vào thứ Sáu Tuần Thánh, và đạt cao điểm trong đêm Vọng 
Phục Sinh rồi kết thúc với Kinh Chiều của Chúa nhật Phục 
Sinh.

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, Mùa Chay là 
thời gian ăn năn tội. Vì thế, Mùa Chay là thời gian gia tăng 
việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa 
giải và Thánh Thể, thực thi bác ái; đồng thời cũng phải tuân 
giữ giữ luật ăn chay và kiêng thịt.

Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ để thực hiện 
trong Mùa Chay này:

* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo 
tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ Tro & 
các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công 
giáo từ 18 tuổi trở lên cho đến khi hết 59 tuổi thì phải giữ 
chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. 

* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để 
dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay và 
đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, 
đặc biệt là những người nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy 
Tượng ảnh ở cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho 
mục đích này. 

* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho 
cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn vũ và thế giới. Có 
Ngắm Đứng vào mỗi chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần 
từ 6:30pm – 7pm; Cầu nguyện Linh thao mỗi tối thứ Năm từ 
8 đến 9 giờ tối. Ngoài ra có cầu nguyện Taizé tưởng niệm về 
cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào lúc 6 giờ 30 chiều 
Chúa nhật Lễ Lá ngày 14/4. 

* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi 
Đàng Thánh Giá trong Nhà thờ mỗi thứ Sáu Mùa Chay bắt 
đầu lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. 
Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài 
trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 
14/4. 

* Trau Dồi Đời Sống Đạo & Giảm Bớt Việc Giải Trí: 
Bớt thời giờ giải trí, nhất là các thú vui giải trí có hại như 
rượu chè, cờ bạc; đồng thời đẩy mạnh đời sống thiêng liêng 
qua việc đọc Kinh thánh, các sách thiêng liêng và những tài 
liệu liên quan đến đời sống đạo. Có thể ghi danh vào website 
FORMED.ORG với những phim hữu ích mà Giáo xứ đã trả 
tiền với access code là 4TT7C8. 

* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng Tội 
chung của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Hai ngày 8/4 và thứ 
Năm ngày 11/4, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa giải tội vào 
mỗi sáng thứ Năm từ 9 đến 10 giờ sáng; các buổi chiều từ thứ 
Tư đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, và thứ Bảy từ 
5 giờ 15 đến 6 giờ chiều. Những ai đau yếu không thể đến 
xưng tội được, có thể liên lạc với Văn phòng ở số điện thoại 
(972) 414-7073 để các cha có thể đến thăm viếng và giải tội.

RAO HÔN PHỐI
Rao Lần 1
Anh Nguyễn Phước Kevin (con ông Nguyễn Văn 

Nghị và bà Phạm Thị Nhi) sẽ kết hôn với Chị Nguyễn 
Thị Nguyên Thảo (con ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà 
Bùi Thị Bich Vân) vào ngày 20/6/2019 tại Nhà thờ 
Hòa Khánh, Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam.

Anh Kevin và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố 
Rowlett, Texas. Chị Thảo và cha mẹ hiện cư ngụ tại 
Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha 
chánh xứ.
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    Jesus transfigured in glory
Gospel Reading:   Luke 9:28-36

Now about eight days after these sayings he took with him Peter and John and James, and went up on the 
mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his raiment became 
dazzling white. And behold, two men talked with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his 
departure, which he was to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with 
sleep, and when they wakened they saw his glory and the two men who stood with him. And as the men were 
parting from him, Peter said to Jesus, “Master, it is well that we are here; let us make three booths, one for you and 
one  for Moses and one for Elijah” -- not knowing what he said. As he said this, a cloud came and overshadowed 
them; and they were afraid as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud, saying, “This is my 
beloved Son [my Chosen]; listen to him!” And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept 
silence and told no one in those days anything of what they had seen.

Meditation: What can blind us or keep us from recognizing 
God’s glory in our lives? Sin and unbelief for sure! Faith 
enables us to see what is hidden or unseen to the naked eye. 
Through the eyes of faith Abraham recognized God and 
God’s call on his life. He saw from afar not only what God 
intended for him, but for his descendants as well - an 
everlasting covenant of friendship and peace with the living 
God (Genesis 15:18). Abraham is the father of faith because 
he put his hope in the promises of God. Faith makes us taste 
in advance the light of God’s glory when we shall see him 
face to face (1 Corinthians 13:12; 1 John 3:2).

The Lord Jesus reveals his glory in fulfilling his Father’s 
will

Are you prepared to see God’s glory? God is eager to 
share his glory with us! We get a glimpse of this when the 
disciples see Jesus transfigured on the mountain. Jesus’ face 
changed in appearance and his clothing became dazzling 
white (Mark 9:2,3). 

When Moses met with God on Mount Sinai the skin of his 
face shone because he had been talking with God (see Exodus 
34:29). Paul says that the Israelites could not look at Moses’ 
face because of its brightness (2 Corinthians 3:7). In the 
Gospel account Jesus appeared in glory with Moses, the great 
lawgiver of Israel, and with Elijah, the greatest of the prophets, 
in the presence of three of his beloved apostles - Peter, James, 
and John. 

What is the significance of this mysterious appearance? 
Jesus went to the mountain knowing full well what awaited 
him in Jerusalem - his betrayal, rejection and crucifixion. 
Jesus very likely discussed this momentous decision to go to 
the cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke 
with Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; 
listen to him. The Father glorified his son because he obeyed. 
The cloud which overshadowed Jesus and his apostles 
fulfilled the dream of the Jews that when the Messiah came 
the cloud of God’s presence would fill the temple again (see 
Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8). 

The Lord wants to share his glory with each of us
The Lord Jesus not only wants us to see his glory - he 

wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way 
to the Father’s glory: follow me - obey my words - take the 

path I have chosen for you and you will receive the blessings 
of my Father’s kingdom - your name will be written in heaven.

 Jesus succeeded in his mission because he went to Calvary 
so that Paradise would be restored to us once again. He 
embraced the cross to obtain the crown of glory that awaits 
each one of us, if we will follow in his footsteps.

Origen (185-254 AD), an early church bible scholar and 
writer, shows us how the transfiguration can change our lives: 

“When he is transfigured, his face also shines as the sun 
that he may be manifested to the children of light who have 
put off the works of darkness and put on the armor of light, 
and are no longer the children of darkness or night but have 
become the sons of day, and walk honestly as in the day. 
Being manifest, he will shine unto them not simply as the sun, 
but as demonstrated to be the sun of righteousness.”

Stay awake spiritually - Don’t miss God’s glory and action 
Luke’s Gospel account tells us that while Jesus was 

transfigured, Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! 
Upon awakening they discovered Jesus in glory along with 
Moses and Elijah. How much do we miss of God’s glory and 
action because we are asleep spiritually?  There are many 
things which can keep our minds asleep to the things of God: 
Mental lethargy and the “unexamined life” can keep us from 
thinking things through and facing our doubts and questions. 
The life of ease can also hinder us from considering the 
challenging or disturbing demands of Christ.  Prejudice can 
make us blind to something new the Lord may have for us. 
Even sorrow can be a block until we can see past it to the 
glory of God. 

Are you spiritually awake? Peter, James, and John were 
privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as 
disciples of Christ are called to be witnesses of his glory. We 
all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are 
being changed into his likeness from one degree of glory to 
another; for this comes from the Lord who is the Spirit (2 
Corinthians 3:18). The Lord wants to reveal his glory to us, 
his beloved disciples. Do you seek his presence with faith and 
reverence?

“Lord Jesus, keep me always alert to you, to your presence 
in my life, and to your life-giving word that nourishes me 
daily. Let me see your glory.”
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$24,150.00

$170.00

$455.00

$3,920.00

$40.00

$60.00

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ 
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: 

Tiền Rửa Tội: 

Tiền Quảng Cáo:  

Black & Indian Missions: 

Tiền Giúp Người Nghèo: 

       Bùi Thị Xuyến (2938) 

Quỹ Bãi Đậu Xe

0661  Trần Quý Đôn $20.00

$20.00

$10.00

$5.00

$4.00

$20.00

0962  Đinh Việt Hiếu 

1076  Nguyễn T. Thùy Trang 

 1308  Nguyễn Vũ Thi 

1535  Trần Trọng Cảnh 

1606  Dương Kim Loan 

1672  Đinh Tấn Huy   

1830  Nguyễn Huy Đắc 

1869  Bạch Văn Giàu $3.00

1958  Nguyễn Đức Tâm $20.00

2164  Phùng Quang Bảo $20.00

2211  Đoàn Thành Nhân $10.00

2378  Nguyễn Văn Triệu $10.00

2652  Lê Hữu Tâm  $300.00

2658  Phạm Khắc Nghĩa $5.00

2803  Minter Pauline  $200.00
2827  Nguyễn Mạnh Toàn  $10.00

2846  Cao Nguyễn Phi Hùng $5.00

2866  Nguyễn Thành Đạt  $300.00

2886  Nguyễn Ngọc Hùng  $5.00

2925  Đinh Quang Anh Tùng $2.00

2935  Dương Phạm Minh Hiếu $20.00

2969  Nguyễn Phương Kenny  $5.00

3000  Ẩn Danh $200.00

         Hội Quán $1,795.00

Quỹ Nhà Bình An

0314  Võ Hưng & Yên $100.00

0327  Vũ Thị Ngọc Diệp $1,000.00

0474  Saigon Ngoc Nguyen  $400.00

0606  Nguyễn Trang  $100.00

0632  Phan Chánh Quang  $100.00

0654  Nguyễn Huy Trung  $100.00

0690  Trần Thị Lài   $2,200.00

0691  Hà Quang Chính $2,200.00

0692  Nguyễn Luân  $100.00

0702  Hồ Tuyết Lynn $2,200.00

0959  Văn Thị Tuyết Nga  $100.00

0966  Nguyễn Thị Vinh Hạnh $100.00

0969  Phạm Thị Lâm  $100.00

0988  Robert Jeantet  $600.00

 

BISHOP’S PRO-LIFE DINNER 
Bishop Edward J. Burns invites you to the 26th 

Annual Bishop’s Pro-Life Dinner on April 13th 
at the Renaissance Dallas-Addison Hotel. This 
spectacular event benefiting the Catholic Pro-Life 
Committee will feature the personal reflections and 
acoustic performance of award-winning Christian 
artists Tenth Avenue North, as well as special guest 
and EWTN radio host Gloria Purvis. 

The evening will include a raffle, wine and jewelry 
pulls, and private reception at 5 p.m., followed by 
a seated banquet, live auction and program at 6:30 
p.m. This event raises critical funds to save babies,
support families, provide education and spread the
Gospel of Life!

Reservations are $125 for an individual seat, 
$1,250 for a table of ten. Premium tables with tickets 
to the Private Reception begin at $5,000. Raffle 
tickets for a chance to win $15,000 in MasterCard® 
gift cards are available now for $30 each, 4 for $80 
and 8 for $125. Dinner reservations are requested 
by April 2, 2019, after which the price increases to 
$150. Seating is limited. Reservations may be made 
at prolifedallas.org/dinner or call 972-267-LIFE 
(5433). 

$5.00

$5.00












