
      
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.

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

CHÚA NHẬT 2 PHụC siNH Năm C - Ngày 28/4/2019

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phó Xứ: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Vincent Đàm Hữu Thư

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: A. 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

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
Justin Nguyễn: 469-579-9271 (Text Message Only)

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

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
A. Đào Ngọc Anh.... 214-548-3294 

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. Lê Đình Vinh ... 469-995-5661

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



hôm nay như muốn nói rằng những 
người Kitô hữu chúng ta không thể 
nào khám phá niềm vui và bình an 
đích thực của cuộc Phục Sinh Chúa 
Kitô nếu chúng ta không biết đón 
nhận lòng thương xót của Người là 
Đấng đã tự hiến thân trên thập giá 
vì thương xót nhân loại tội lỗi.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu nhắc 
nhở một lần nữa khi Người chọn 
Thánh nữ người Ba Lan Faustina 
Kowalska (1905-1938), làm thư ký 
và tông đồ để loan báo cho thế giới 
hãy đón nhận lòng thương xót vô 
bờ bến của Thiên Chúa vào năm 
1930. Chính Chúa Giêsu đã mạc 
khải cho Thánh Faustina hãy diễn 
tả lòng thương xót này của Thiên 
Chúa qua bức hình Người đứng 
thẳng trong y phục màu trắng, tay 
phải đưa lên ban phép lành, và tay 

trái đặt vào ngực, cùng với dòng chữ bên dưới “Lạy Chúa Giêsu, 
con tín thác nơi Ngài”. Trong hình vẽ, từ trái tim Chúa Giêsu 
phát ra hai luồng sáng, màu đỏ và màu xanh nhạt, tiêu biểu cho 
Máu và Nước đã đổ ra trong cuộc khổ nạn khi trái tim Người bị 
lưỡi đòng đâm thâu qua trên thập giá. Luồng sáng xanh nhạt biểu 
tượng cho Nước làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng 
màu đỏ biểu tượng cho Máu là sức sống của các linh hồn.

Khi tuyên thánh cho Nữ tu Faustina Kowalska vào ngày 30 tháng 
4 năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định 
điều Chúa Giêsu đã mạc khải cho Thánh nữ Faustina: “Nhân loại 
sẽ không tìm thấy hòa bình cho đến khi nào họ tin tưởng quay 
về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa! Đây là món quà Phục 
sinh mà Giáo hội nhận được từ Chúa Kitô Phục sinh và trao lại 
cho nhân loại”.  Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người 
trên thế giới biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu bao la 
của Thiên Chúa nơi hiến tế của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chỉ 
khi nào nhân loại cảm nghiệm được sự bình an đích thực mà 
Thiên Chúa ban cho họ nơi Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của 
Chúa Giêsu, họ mới có thể thật sự góp phần kiến tạo nền công 
lý và hoà bình. Về phần người Kitô hữu chúng ta, chúng ta hãy 
cố gắng học biết và sống trong mầu nhiệm thương xót của Thiên 
Chúa đối với người tội lỗi và nghèo đói cả về mặt thể xác lẫn tinh 
thần, để chúng ta có thể đón nhận tha nhân bằng một cái nhìn mới 
mẻ của lòng vị tha, tình liên đới và sự tha thứ. 

Câu ghi lòng trong tuần: “Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời.“ Kh 1, 18

Tại một Nhà thờ bên Tây Ban 
Nha, có một tượng thánh 
giá cổ rất đặc biệt: Cánh 

tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn 
đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay 
mặt thì rời ra và đưa đến phía 
trước trong tư thế ban phép lành. 
Nguồn gốc của tượng thánh giá 
này như sau: Một hôm có một tội 
nhân đến xưng tội với vị linh mục 
chính xứ ngay dưới cây thánh giá 
này. Như thường lệ, mỗi khi giải 
tội cho một tội nhân có quá nhiều 
tội nặng, vị linh mục này thường tỏ 
ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc 
đền tội nặng cũng như ngăm đe 
nhiều điều. Tội nhân ra về, lòng 
cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính 
nào tật ấy, không bao lâu, người 
đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh 
xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe 
dọa: “Đây là lần cuối cùng tôi giải 
tội cho ông”. Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới 
chân linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha 
thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. 
Ngài trả lời: “Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban 
phép giải tội cho ông nữa”. Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh 
mục vừa khước từ tội nhân, thì ông bỗng nghe một tiếng thì 
thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng 
được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. 
Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: “Chính 
Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải 
ngươi”. Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong 
tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn 
tha thứ...

Trong bài Phúc Âm của Chúa nhật II Phục sinh hôm nay (Ga 
20:19-31), Thánh sử Gioan kể lại việc Chúa Giêsu sau khi 
sống lại đã hiện đến với các môn đệ trong căn phòng đóng 
kín và chúc bình an cho các ông, đồng thời cũng ủy thác cho 
các tông đồ sứ mạng rao giảng Tin Mừng về tình yêu, lòng 
thương xót, ơn tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa qua Mầu 
nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Ngài. Đúng thế, qua bao thế 
kỷ, Giáo hội vẫn tiếp tục công bố lòng thương xót của Thiên 
Chúa qua Lời Hằng Sống và các Bí tích, đặc biệt là Bí tích 
Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. 

Do đó, biến cố Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cho các môn 
đệ theo tường thuật của Thánh sử Gioan trong bài Tin Mừng Lm Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. 



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

V Chuùa Nhaät II Phuïc Sinh Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 28-04-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 28/4. Chuùa nhaät II Phuïc Sinh. 

                      Chuùa nhaät Kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt.
 Quyeân tieàn laàn 2 cho Cô Quan Cöùu Trôï Coâng Giaùo 

           (Catholic Relief Services)
- Thöù Hai trong Tuaàn II Phuïc sinh 29/4. Leã Thaùnh Catarina

Sieâna, Trinh nöõ. Leã Nhôù.
- Thöù Ba trong Tuaàn II Phuïc sinh 30/4. Leã Thaùnh Giaùo hoaøng

Pioâ V. Caàu nguyeän cho Queâ höông Vieät Nam.
- Thöù Tö trong Tuaàn II Phuïc sinh 1/5. Leã Thaùnh Giuse Thôï.
- Thöù Naêm trong Tuaàn II Phuïc sinh 2/5. Leã Thaùnh Athanasioâ, 

Giaùm muïc & Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu trong Tuaàn II Phuïc sinh 3/5. Leã Thaùnh Philipheâ &

Thaùnh Giacoâbeâ Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Baûy trong Tuaàn II Phuïc sinh 4/5.
- Chuùa Nhaät 5/5. Chuùa nhaät III Phuïc sinh. 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 28/04/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1 OÂng Baø Traàn Vaên Tích 469-939-7196
3617  Insbrook Dr,Garland,  TX 75044 

Giaùo Khu 3   Anh Nathan                 214-606-1038
2821 Grand Oak Dr,  Garland, TX  75044

Giaùo Khu 7   OÂng Baø Traàn Ñình Hieàn 214-578-6190
435 St. Andrews Dr., Allen, TX 75002

Giaùo Khu 11 A/C Hoaøng Vaên Kenny & Chi 972-429-8526
501 Leeward Dr., Murphy, TX  75094

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 5/2019

The Popes Prayer Intention in May 2019
* Caàu Cho Giaùo hoäi taïi Phi chaâu trôû neân Haït gioáng

cuûa söï Hieäp nhaát. Xin cho Giaùo Hoäi ôû Phi Chaâu, nhôø vieäc 
daán thaân cuûa caùc tín höõu, trôû thaønh haït gioáng cuûa söï hieäp 
nhaát trong caùc daân toäc vaø laø daáu chæ cuûa nieàm hy voïng cho 
toaøn luïc ñòa

* For the Church in Africa, a Seed of Unity. That the
Church in Africa, through the commitment of its members, 
may be the seed of unity among her peoples and a sign of 
hope for this continent.

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 trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây cuûa

 Cuï Baø Teâreâsa Nguyeãn Thò Vaân
(14/02/1911 - 18/4/2019)

Cuï Baø Maria Nguyeãn Thò Nhu
(7/10/1930 - 18/4/2019)

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc linh hoàn 
Teâreâsa vaø Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi 
vaø caäy troâng cho caùc tang quyeán.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
Easter Duty Obligation

Theo luaät Hoäi thaùnh, caùc tín höõu phaûi röôùc leã caùch 
xöùng ñaùng (sau khi xöng toäi neáu caàn thieát) trong Muøa Phuïc 
Sinh baét ñaàu töø Chuùa nhaät Phuïc Sinh (21/4) cho ñeán ngaøy 
Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng (9/6).
Holy Communion should be received worthily (after 
Confession, if necessary) anytime beginning on Easter 
Sunday (April 21) through Pentecost Sunday (June 9).

THAÙNG ÑÖÙC MEÏ (THAÙNG HOA)
Thaùng Ñöùc Meï (coøn goïi laø Thaùng Hoa) ñeå chæ 

vieäc suøng kính Ñöùc Maria ñöôïc toå chöùc ôû caùc Giaùo 
hoäi Coâng giaùo trong thaùng 5 moãi naêm. Maria ñöôïc 
coi laø "Nöõ hoaøng cuûa thaùng"

Nguoàn goác cuûa Thaùng Ñöùc Meï baét nguoàn töø vieäc 
toân kính Nöõ thaàn muøa xuaân. Vaøo nhöõng theá kyû ñaàu 
khi thaùng Naêm veà, nhöõng ngöôøi Roâma toå chöùc 
nhöõng ngaøy leã toân kính Hoa laø Nöõ thaàn muøa Xuaân 
ñaùnh daáu söï keát thuùc moät muøa ñoâng daøi. Caùc Kitoâ 
höõu ban ñaàu ñaõ thaùnh hoùa taäp tuïc treân vaø toå chöùc 
nhöõng cuoäc röôùc kieäu hoa vaø caàu nguyeän cho muøa 
maøng phong phuù. Coù nôi ngöôøi ta toå chöùc caùc cuoäc 
"Röôùc xanh" baèng vieäc ñi caét caùc caønh caây xanh 
töôi ñang nôû hoa, ñöa veà trang hoaøng trong caùc nhaø 
thôø vaø ñaëc bieät caùc baøn thôø daâng kính Ñöùc Meï. 

Giaùo hoaøng Pioâ XII, trong Thoâng ñieäp "Ñaáng 
Trung gian Thieân Chuùa", cho "vieäc toân kính Ñöùc Meï 
trong thaùng Naêm laø vieäc ñaïo ñöùc ñöôïc theâm vaøo 
nghi thöùc Phuïng vuï, ñöôïc Giaùo hoäi coâng nhaän vaø coå 
voõ". 

Thaùnh Giaùo hoaøng Phaoloâ VI, trong Thoâng 
ñieäp “Thaùng Naêm” vieát: "Thaùng Naêm laø Thaùng maø 
loøng ñaïo ñöùc cuûa giaùo daân ñaõ kính daâng caùch rieâng 
cho Ñöùc Meï. Ñoù laø dòp ñeå baøy toû nieàm tin vaø loøng 
kính meán maø ngöôøi Coâng giaùo khaép nôi treân theá giôùi 
coù ñoái vôùi Ñöùc Meï Nöõ Vöông Thieân ñaøng. Trong 
thaùng naøy, caùc Kitoâ höõu, caû ôû trong thaùnh ñöôøng 
cuõng nhö nôi tö gia, daâng leân Meï töø taám loøng cuûa hoï 
nhöõng lôøi caàu nguyeän vaø toân kính soát saéng vaø meán 
yeâu caùch ñaëc bieät. Trong thaùng naøy, nhöõng ôn phuùc 
cuûa Thieân Chuùa nhaân töø cuõng ñoå traøn treân chuùng ta 
töø ngai toøa raát doài daøo cuûa Ñöùc Meï.” 
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HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG (1/5)
Hoäi hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng töø 7:45pm 

– 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 1 thaùng 5 taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong ôû phoøng 115. Kính môøi anh em Hieäp Só coá gaéng tham döï 
ñoâng ñuû.

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (3/5)
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 3/5/2019 seõ coù Chaàu Thaùnh Theå 

lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 6 giôø 
chieàu. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm coù 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.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 5-2019
Giaùo xöù coù chöông trình Röûa toäi haèng thaùng cho caùc em nhoû 

luùc 4 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 11 thaùng 5 taïi Nhaø thôø. Theo yeâu 
caàu cuûa Giaùo phaän, cha meï em beù cuøng vôùi ngöôøi ñôõ ñaàu phaûi 
tham döï Khoùa Höôùng Daãn Röûa Toäi luùc 7 giôø toái thöù Baûy Ñaàu 
thaùng Naêm töùc ngaøy 4 thaùng 5 taïi Phoøng 115 cuûa Trung taâm 
Thaùnh Anphong. Neáu cha meï naøo muoán con em ñöôïc röûa toäi 
phaûi laøm ñôn vaø noäp laïi cho Vaên phoøng Giaùo xöù ít nhaát laø 10 
ngaøy tröôùc ngaøy röûa toäi.

Xin löu yù, ngöôøi ñôõ ñaàu (godparent) khoâng ñöôïc laø cha meï vaø 
phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo soáng ñaïo vaø ñaõ nhaän Bí tích Theâm Söùc. 
Ngöôøi ñôõ ñaàu khoâng nhaát thieát phaûi coù cuøng teân thaùnh vaø cuøng 
phaùi tính vôùi em beù ñöôïc röûa toäi.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS & QUYEÂN GOÙP MUA XE LAÊN
Nhö moät phaàn trong chöông trình thieän nguyeän cuûa Hoäi Hieäp 

só Columbus, vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 5 thaùng 5 töø 9 giôø saùng ñeán 3 
giôø chieàu,moät soá anh em trong Hoäi Hieäp só cuûa Giaùo xöù seõ coù moät 
baøn ôû Trung taâm Thaùnh An Phong ñeå xin moïi ngöôøi uûng hoä cho 
vieäc mua xe laên cho nhöõng ngöôøi ñau yeáu vaø khuyeát taät. Ngoaøi 
ra, vaøo ngaøy naøy, Hoäi Hieäp só cuõng seõ nhaän caùc traøng haït cuõ hoaëc 
khoâng duøng ñeå sau naøy phaùt ôû caùc phoøng khaùm phaù thai.

TIEÀN BAÙC AÙI MUØA CHAY
Nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm ñaõ ñeå daønh ra 1 Myõ kim moãi ngaøy 
trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi ngheøo, xin vui loøng 
ñöa laïi cho Giaùo xöù ñeå toång keát. Xin boû tieàn maët hoaëc check vaøo 
trong bì thö duøng cho muïc ñích naøy ñöôïc ñeå ôû quaày baùn töôïng aûnh 
ôû cuoái Nhaø thôø. Coù theå ñem nhöõng phong bì naøy ôû vaên phoøng 
Giaùo xöù hoaëc boû vaøo trong gioû xin tieàn. Chaân thaønh caûm ôn.

TAÄP DÖÔÏT CHO LEÃ RLLÑ
Rehearsal For First Holy Communion Mass

Xin Quyù phuï huynh Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu ñöa caùc em ñeán 
nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã RLLÑ ngaøy 28 thaùng 04 
(1:45pm – 3pm) & ngaøy 05 thaùng 05 (3:15pm – 4:30pm).  

Parents of the First Holy Communion Class Students, please 
bring your child to the Church for the Mass rehearsal on Sunday, 
April 28 from 1:45pm to 3pm  & Sunday, May 05 from 3:15pm to 
4:30pm.

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC

Education Office Schedule
* Sun, Apr 21: Leã Phuïc Sinh – Vaên phoøng KGD ñoùng

cöûa (Khoâng coù ghi danh) 
Easter – School Education Office closed (No 

registration)

* Sun, Apr 28, May 05, May 12, May 19: Ghi danh treã /
Late Registration 

* May 26, June, July, and Aug 06:  Nghæ Heø Vaên phoøng
KGD seõ ñoùng cöûa (Khoâng coù ghi danh)

Summer Break - School Education Office closed (No 
registration)

* Sun, Aug 11: Nieâm yeát danh saùch treân website KGD /
Student Schedules posted online 

* Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Vaên phoøng KGD
môû cöûa  - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã

School Education Office open (Last Day of Late 
Registration)

* Sun, Aug 25: Khaûi giaûng nieân khoùa 2019-2020 // First
Day of GLVN/TNTT 

* Sun, Sep 01: Leã Lao Ñoäng – Nghæ hoïc GLVN/TNTT
Labor Day Weekend - No GLVN/TNT

* Sun, Sep 08 (9am-10:15am  & 1:45pm – 3pm): Hoïp
Phuï Huynh // All-School Parent Meeting

* Sun, Sep 08: Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå ruùt teân vaø nhaän
tieàn hoaøn traû 

Last day to withdraw & receive full refund 

* Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am): Chaøo Côø // All-
School Assembly

*** Leä phí ghi danh treã, sau April 14 - seõ laø:
Late Registration Fee (after Apr 14): Vieät ngöõ: $80 - 

Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

THAÙNH LEÃ TAÏ ÔN & QUAØ CHO HOÏC SINH  
TOÁT NGHIEÄP LÔÙP 12

Thanksgiving Mass & Gift For 2019 High School Graduates
Giaùo xöù seõ coù Thaùnh leã Taï Ôn & Quaø cho caùc em 

hoïc sinh toát nghieäp trung hoïc trong muøa Heø 2019. 
Xin caùc em hoïc sinh ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù hoaëc 
Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc ñeå laáy ñôn ghi danh tham 
döï Thaùnh leã naøy luùc 12 giôø tröa caùc Chuùa nhaät ngaøy 
19/5. Haïn choùt ñeå ñöa laïi caùc ñôn naøy cho Vaên 
phoøng Giaùo xöù hoaëc Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc laø 
ngaøy 28/4. 

* What: Attendance at Mass of Thanksiving
* Who: All high school graduates of 2019
* How: Please pick up a form in the KGD or parish

office & return to parish office byMay 15th.

* When: Sunday, May 19 at Noon Mass
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 Giaùo xöù seõ toå chöùc Spring Cleaning vaøo ngaøy 11 
thaùng 5 luùc 9 giôø saùng (sau Thaùnh leã luùc 8am).

 Sau ñaây laø nhöõng coâng vieäc giaùo xöù caàn phaûi laøm:

1. Nhoå coû daïi ôû baõi ñaäu xe môùi.

2. Trim vaø laøm ñeïp baõi ñaäu xe (islands).

3. Sôn laïi haøng raøo saét chung quanh khu vöïc giaùo 
xöù.

 Xin mang kính, muõ, gaêng tay, quaàn aùo vaø giaøy 
baûo hoä lao ñoäng ñeå coâng vieäc ñöôïc an toaøn. Giaùo xöù 
seõ chu caáp ñoà giaûi khaùt vaø aên tröa cho moïi ngöôøi. 
Chuùng ta haõy goùp moät baøn tay khoâng nhöõng chæ laøm 
cho Giaùo xöù ñöôïc khang trang nhöng ñieàu quan troïng 
hôn nöõa laø chuùng ta coù moät cô hoäi ñeå laøm vieäc chung 
vôùi nhau trong tinh thaàn lieân ñôùi traùch nhieäm ñoái vôùi 
Nhaø Chuùa.

Chaân thaønh caùm ôn söï coäng taùc cuûa quyù vò. 

5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO
SÖÏ KIEÄN: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì Ngöôøi Ngheøo 

(sau böõa aên tröa seõ coù caùc troø chôi cho treû em vaø 
theå thao cho ngöôøi lôùn)

THÔØI GIAN: Ngaøy 04 Thaùng 5, 2019 töø 9am 
tôùi 1pm

ÑÒA ÑIEÅM: Breckenridge Park(Seõ coù xe ñöa 
ñoùn nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi)

NGÖÔØI THAM DÖÏ: Daønh cho moïi löùa tuoåi
LYÙ DO: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng 

thôøi naâng cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. 
Moïi söï ñoùng goùp seõ göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi 
Vieät Nam.

QUAØ TAËNG: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi 
Thöôûng + Böõa aên tröa

GHI DANH: Ngaøy 17, 21 vaø 28 thaùng 4, 2019 
sau giôø leã hay online:  www.dmhcg5krun.org

5K RUN/WALK FOR THE POOR
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor(Games and 

sports will follow after Lunch)
WHEN: Saturday, May 4, 2019 @ 9AM - 1PM
WHERE: Breckenridge Park, Richardson – 

Entrance C 
WHO: Everyone of all ages!
WHY: To help make a difference for those living 

in poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam.
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Lunch - 

Trophies Top 3 in Age Group
REGISTRATION: April 17th, 21st, and 28th - 

After masses or ONLINE:  www.dmhcg5krun.org 

TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ

Redemptorist Vocation Discernment Week (Jun 24 – Jul 2)

Nhöõng nam thanh nieân ñoäc thaân tuoåi töø 18-40 
muoán tìm hieàu veà ñôøi soáng linh muïc vaø tu só Doøng 
Chuùa Cöùu Theá, xin môøi ñeán tham döï “Tuaàn Tìm 
Hieåu Ôn Goïi Doøng Chuùa Cöùu Theá” ñöôïc toå chöùc töø 
ngaøy 24/6 ñeán 2/7 taïi Nhaø doøng John Neumann 
(3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). Vieäc aên 
uoáng vaø nôi nguû ñöôïc Nhaø doøng chu caáp mieãn phí. 
Khoâng coù aùp löïc buoäc nhöõng ngöôøi tham döï phaûi 
cam keát gì caû. Muoán bieát theâm chi tieát vaø ghi danh 
xin vaøo website www.cssrvocations.com hoaëc goïi 
ñieän thoaïi cho Lm Steven Tran, C.Ss.R 
(832-670-0146) hoaëc Lm Leâ Minh Duy, C.Ss.R. 
(214-448-9307)

The Redemptorist Vocation Discernment Week 
(June 24 – July 2) will be held at John Neumann 
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., 
Dallas, TX  75236). This is an opportunity for single 
men, ages 18-40, to make their discernment for Gods 
call in their lives for a possibility of being a 
Redemptorist religious. No fees. Food and 
accommodations are provided. For registration, 
please go to www.cssr.vocations.com or call Fr. 
Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy Le, 
C.Ss.R. (214-448-9307).
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TÌM HIEÅU GOÁC TÍCH THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ
Laø ngöôøi Coâng giaùo Vieät Nam, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñaõ lôùn leân trong moät xöù ñaïo mieàn Baéc, Trung hoaëc Nam, coù 

leõ hoï khoâng laï gì sinh hoaït toân giaùo trong thaùng Naêm, thaùng Hoa Ñöùc Meï. Khi ngaøn hoa xanh, ñoû, traéng, tím, vaøng 
nôû roä trong caùnh ñoàng, thì con caùi Meï cuõng chuaån bò cho nhöõng ñoäi daâng hoa, nhöõng cuoäc röôùc kieäu, ñeå toân vinh Meï 
treân trôøi. Nhöõng ñieäu ca quen thuoäc trìu meán boãng noåi daäy trong taâm hoàn caùch thaân thöông, nhaát laø baøi "Ñaây Thaùng 
Hoa" cuûa nhaïc só Duy Taân vôùi ñieäu 2/4 nhòp nhaøng:

"Ñaây thaùng hoa, chuùng con trung thaønh thaät thaø. Daâng tieán hoa loøng meán daâng lôøi cung chuùc. Höông saéc bay toûa 
ngaùt nhan Meï dieãm phuùc. Muoân thaùng qua loøng meán yeâu Meï khoâng nhoøa.

- Ñaây muoân hoa ñeïp coøn töôi thaém xinh voâ ngaàn. Ñaây muoân taâm hoàn bay theo lôøi ca tieán daâng. OÂi Maria, Meï tung
xuoáng muoân hoa trôøi. Ñeå ñôøi chuùng con ñeïp vui, nhôù queâ xa vôøi.

- Muoân daân treân traàn möøng vui ñoùn thaùng hoa veà. Vang ca töng böøng ngôïi khen taï ôn khaép nôi. AÙnh hoàng saéc höông
caøng toâ thaém xinh nhan Meï. Soùng nhaïc reo vang traøn lan ñeán muoân muoân ñôøi".

Neáu coù ai töï hoûi: Thaùng Hoa coù töø ñôøi naøo? Do ai khôûi xöôùng? thì caâu traû lôøi cuõng khoâng khoù khaên gì.

Goác tích nhö theá naøy:
Vaøo nhöõng theá kyû ñaàu, haøng naêm, khi thaùng Naêm veà, ngöôøi Roâma toân kính söï thöùc giaác sau muøa ñoâng daøi cuûa 

thieân nhieân baèng nhöõng cuoäc toå chöùc goïi laø nhöõng ngaøy leã toân kính Hoa laø Nöõ thaàn muøa Xuaân.

Caùc tín höõu Coâng giaùo trong caùc xöù ñaïo ñaõ thaùnh hoùa taäp tuïc treân. Hoï toå chöùc nhöõng cuoäc röôùc kieäu hoa vaø caàu 
nguyeän cho muøa maøng phong phuù. Coù nôi ngöôøi ta toå chöùc caùc cuoäc "Röôùc xanh". Ngöôøi ta ñi caét caùc caønh caây xanh 
töôi ñang nôû hoa, ñöa veà trang hoaøng trong caùc nhaø thôø vaø ñaëc bieät caùc baøn thôø daâng kính Ñöùc Meï. Caùc thi só cuõng 
nhö caùc thaùnh ñua nhau saùng taùc nhöõng baøi haùt, baøi giaûng ca tuïng nhöõng ngaøy leã ñoù cuõng nhö ca tuïng Ñöùc Meï.

Ñeán theá kyû 14, linh muïc Henri Suzo doøng Ñaminh, vaøo ngaøy ñaàu thaùng 5, ñaõ daâng leân Ñöùc Meï nhöõng vieäc toân 
kính ñaëc bieät vaø laáy hoa trang hoaøng töôïng Ñöùc Meï.

Qua theá kyû 16, Thaùnh Philipe ñeä Neâri, cuõng vaøo ngaøy 1 thaùng 5, thích taäp hoïp caùc treû em laïi chung quanh baøn thôø 
Ñöùc Meï, ñeå cuøng caùc boâng hoa muøa xuaân, Ngaøi daâng cho Ñöùc Meï caùc nhaân ñöùc coøn aån naùu trong taâm hoàn non treû 
cuûa chuùng.

Ñaàu theá kyû 17, taïi Napoli, nöôùc YÙ, trong thaùnh ñöôøng kính thaùnh Clara cuûa caùc nöõ tu Doøng Phanxicoâ, thaùng Ñöùc 
Meï ñöôïc cöû haønh coâng coäng: Moãi chieàu ñeàu coù haùt kính Ñöùc Meï, ban pheùp laønh Mình Thaùnh. Töø ngaøy ñoù, thaùng 
Ñöùc Meï nhanh choùng lan roäng khaép caùc xöù ñaïo.

Naêm 1654, cha Nadasi, doøng Teân, xuaát baûn taäp saùch nhoû khuyeân môøi giaùo höõu daønh rieâng moãi naêm moät thaùng ñeå 
toân kính Ñöùc Meï Chuùa Trôøi.

Ñaàu theá kyû 19, heát moïi xöù trong Giaùo hoäi ñeàu long troïng kính thaùng Ñöùc Meï. Caùc nhaø thôø chính coù linh muïc 
giaûng thuyeát, vaø gaàn nhö laáy thôøi gian sau muøa chay laø thôøi gian chính thöùc ñeå toân kính Ñöùc Meï. Trong vieäc naøy linh 
muïc Chardon ñaõ coù nhieàu coâng. Khoâng nhöõng ngaøi laøm cho loøng soát saéng trong thaùng Ñöùc Meï ñöôïc phoå bieán trong 
nöôùc Phaùp maø coøn ôû moïi nöôùc Coâng giaùo khaùc nöõa.

- Ñöùc Giaùo hoaøng Pioâ 12, trong Thoâng ñieäp "Ñaáng Trung gian Thieân Chuùa", cho "vieäc toân kính Ñöùc Meï trong 
thaùng Naêm laø vieäc ñaïo ñöùc ñöôïc theâm vaøo nghi thöùc Phuïng vuï, ñöôïc Giaùo hoäi coâng nhaän vaø coå voõ".

-Ñöùc Thaùnh Giaùo hoaøng Phaoloâ 6, trong Thoâng ñieäp “Thaùng Naêm”, soá 1 vieát:

"Thaùng Naêm laø Thaùng maø loøng ñaïo ñöùc cuûa giaùo daân ñaõ kính daâng caùch rieâng cho Ñöùc Meï. Ñoù laø dòp ñeå " baøy toû
nieàm tin vaø loøng kính meán maø ngöôøi Coâng giaùo khaép nôi treân theá giôùi coù ñoái vôùi Ñöùc Meï Nöõ Vöông Thieân ñaøng. 
Trong thaùng naøy, caùc Kitoâ höõu, caû ôû trong thaùnh ñöôøng cuõng nhö nôi tö gia, daâng leân Meï töø caùc taám loøng cuûa hoï 
nhöõng lôøi caàu nguyeän vaø toân kính soát saéng vaø meán yeâu caùch ñaëc bieät. Trong thaùng naøy, nhöõng ôn phuùc cuûa Thieân 
Chuùa nhaân töø cuõng ñoå traøn treân chuùng ta töø ngai toøa raát doài daøo cuûa Ñöùc Meï.”

                                                                                                                                    (xem tieáp trang 7)
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tieáp theo trang 6

Moät caâu truyeän cuõ ñaùng ta suy nghó: 

ÔÛ thaønh Nanceânioâ trong nöôùc Phaùp, coù moät gia ñình trung löu. Vôï ñaïo ñöùc, choàng hieàn laønh nhöng khoâ khan. Vôï 
luoân caàu xin Chuùa môû loøng cho choàng söûa mình , nhöng choàng cöùng loøng maõi.

Naêm aáy ñaàu thaùng Hoa Ñöùc Meï, baø söûa sang baøn thôø ñeå meï con laøm vieäc thaùng Ñöùc Meï. Choàng baø baän vieäc laøm 
aên, ít khi ôû nhaø, vaø duø oâng ôû nhaø cuõng khoâng bao giôø caàu nguyeän chung vôùi meï con. Ngaøy leã nghæ khoâng baän vieäc laøm 
thì cuõng ñi chôi caû ngaøy, nhöng oâng coù ñieàu toát laø khi veà nhaø, bao giôø cuõng kieám maáy boâng hoa daâng Ñöùc Meï.

Ngaøy 15 thaùng Saùu naêm aáy, oâng cheát baát thình lình, khoâng kòp gaëp linh muïc. Baø vôï thaáy choàng cheát khoâng kòp laõnh 
caùc pheùp ñaïo, baø buoàn laém, neân sinh beänh naëng, phaûi ñi ñieàu trò ôû nôi xa. Khi qua laøng Ars, baø vaøo nhaø xöù trình baøy 
taâm söï cuøng cha xöù laø cha Gioan Vianey.

Cha Vianey laø ngöôøi ñaïo ñöùc noåi tieáng, ñöôïc moïi ngöôøi taëng laø vò thaùnh soáng. Baø vöøa tôùi nôi chöa kòp noùi ñieàu gì, 
cha Gioan lieàn baûo:

- Ñöøng lo cho linh hoàn choàng baø. Chaéc baø coøn nhôù nhöõng boâng hoa oâng vaãn ñem veà cho meï con baø daâng cho Ñöùc 
Meï trong thaùng Hoa vöøa roài chöù? 

Nghe cha noùi, baø heát söùc kinh ngaïc, vì baø chöa heà noùi vôùi ai veà nhöõng boâng hoa aáy, neáu Chuùa khoâng soi cho cha, leõ 
naøo ngöôøi bieát ñöôïc?

Cha sôû noùi theâm: Nhôø lôøi baø caàu nguyeän vaø nhöõng vieäc laønh oâng aáy ñaõ laøm ñeå toân kính Ñöùc Meï, Chuùa ñaõ thöông 
cho oâng aáy ñöôïc aên naên toäi caùch troïn trong giôø cheát. OÂng aáy ñaõ thoaùt khoûi hoûa nguïc, nhöng coøn bò giam trong luyeän 
nguïc, xin baø daâng leã, caàu nguyeän, laøm vieäc laønh theâm caàu cho oâng choùng ra khoûi nôi ñeàn toäi noùng naûy maø leân Thieân 
ñaøng. 

Nghe xong lôøi cha Gioan, baø heát söùc vui möøng taï ôn Ñöùc Meï. (Saùch Thaùng Ñöùc Baø, Hieän Taïi xuaát baûn, 1969, trang 
10).

Neáu chæ vì maáy boâng hoa moïn daâng kính Ñöùc Meï cuõng ñöôïc Ñöùc Meï ban ôn cöùu roãi lôùn lao nhö vaäy, thöû hoûi, 
nhöõng ai trong thaùng Naêm naøy tham döï daâng Hoa, röôùc kieäu, ñoïc kinh Maân coâi, hôn nöõa, hoï daâng leân Meï nhöõng hoa 
tin, caäy, meán, hi sinh, ñau khoå, beänh naïn…chaéc seõ coøn ñöôïc Ñöùc Meï ban muoân ôn troïng hôn nöõa vì Meï thích nhöõng 
boâng hoa Xanh cuûa loøng Caäy, hoa Ñoû cuûa Loøng meán, hoa Traéng cuûa loøng trong saïch, hoa Tím cuûa haõm mình, hoa 
vaøng cuûa nieàm tin, hoa Hoàng cuûa kinh Kính möøng laém laém.

Thaùnh Anphongsoâ Ligoâri, Ñaáng saùng laäp Doøng Chuùa Cöùu Theá, quaû quyeát raèng: "Neáu toâi thaät loøng yeâu meán Meï, thì 
toâi chaéc chaén ñöôïc leân thieân ñaøng".

Thaùnh Beânañoâ dieãn taû vaên veû hôn:

"Ñöôïc Meï daãn daét, baïn seõ khoâng ngaõ. Ñöôïc Meï che chôû, baïn seõ khoâng sôï. Ñöôïc Meï höôùng daãn, baïn seõ an loøng. 
Ñöôïc Meï ban ôn, baïn seõ ñaït ñích mong chôø".

Lm. Ñoaøn Quang, CMC

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.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Sunday Lesson For The Youth
Scripture: John 20:19-31 

Meditation: Do you know the joy of the 
 resurrection? The Risen Lord Jesus revealed the glory of his 

resurrection to his disciples gradually and over a period 
of time. Even after the apostles saw the empty tomb and 
heard the reports of Jesus' appearance to the women, 
they were still weak in faith and fearful of being arrested 
by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them he 
offered proofs of his resurrection by showing them the 
wounds of his passion, his pierced hands and side. He 
calmed their fears and brought them peace, the peace 
which reconciles sinners and makes us friends of God. 

Live and proclaim the Gospel of mercy in the power of 
the Holy Spirit

Jesus did something which only love and trust can do. 
He commissioned his weak and timid apostles to 
bring the good news of the Gospel to the ends of the 
earth. This sending out of the disciples is parallel to the 
sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus 
fulfilled his mission through his perfect love and 
obedience to the will of his Father. He called his first 
disciples and he now calls each one of  us to do the same. 
Just as he gave his first disciples the gift of the Holy Spirit, 
so he breathes on each of us the same Holy Spirit who 
equips us with new life, power, joy, and courage to live 
each day as followers of the Risen Lord. 

The last apostle to meet the resurrected Lord was 
the first to go with him to Jerusalem at Passover 
time. The apostle Thomas was a natural pessimist. When 
Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving news 
of his illness, Thomas said to the disciples: “Let us also 
go, that we may die with him” (John 11:16). While 
Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to 
stand with Jesus in his passion and crucifixion. After 
Jesus’ death, Thomas made the mistake of withdrawing 
from the other apostles. He sought loneliness rather than 
fellowship in his time of trial and adversity. He doubted 
the women who saw the resurrected Jesus and he 
doubted his own fellow apostles. 

Through the gift of faith we recognize the Risen Lord 
and receive new life

When Thomas finally had the courage to rejoin the other 
apostles, the Lord Jesus made his presence known to 
him and reassured him that he had indeed overcome 
death and risen again. When Thomas recognized his 
Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly 
Lord and truly God! Through the gift of faith we, 
too,proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. 
He died and rose that we, too, might have new life in 
him. The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit 
that we may know him personally and walk in this new 
way of life through the power of his resurrection. Do 
you believe in the good news of the Gospel and in the 
power of the Holy Spirit to bring you new life, hope,and 
joy? 

“Lord Jesus Christ, through your victory over sin 
and death youhave overcome all the powers of sin and 
darkness. Help me to drawnear to you and to trust in 
your life-giving word. Fill me withyour Holy Spirit and 
strengthen my faith in your promises and myhope in the 
power of your resurrection.” 

Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Tam Nhaät Thaùnh & Chuùa Nhaät 21/04/2019)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $35,038.50
Leä Phí Döï Toøng: $1,490.00
For Holy Land: $3,975.00
5K Run for the Poor: $6,100.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân              Soá Tieàn
0011       Cao Kyø Vaên              $200.00
0340       Phaïm Vaên Huøng              $200.00
0661       Traàn Quyù Ñoân              $20.00
0769       Traàn Vaên Duõng              $20.00
1070       Nguyeãn Minh Thieân           $10.00 
1749       Nguyeãn Vaên Chaán              $5.00 
1998       Ñinh Danh              $20.00
2282      Vuõ Thò Böôûi              $20.00
2372       Phaïm Duy Cöôøng              $10.00 
2652       Leâ Höõu Taâm              $5.00 
2835       Nguyeãn Xuaân Hoøa              $20.00 
2872       Ñinh Thò Hoàng              $5.00 
2894       Kim Chook              $5.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá           Teân Soá Tieàn

0322        Nguyeãn Thaùi & Kimmy    $200.00 
0327        Vuõ Thò Kim Lieân              $1,450.00
0606        Nguyeãn Trang              $150.00 
0696        Lyù Phöôùc Hoàng              $100.00 
0953        Laâm Vieân              $100.00 












