
Mother Of Perpetual Help Parish    Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp    2121 Apollo Rd, Garland TX 75044

au gần 3 tháng ngh  h , vào Chúa nhật ngày 25 tháng 
8 này, các em học sinh trong Giáo xứ bắt đầu niên học 
mới 2019-2020. Mỗi Chúa nhật, qua s  hướng d n 
thiện nguyện của các thầy cô và huynh trưởng, các 

em s  học h i về Giáo lý, Việt ngữ cũng như những sinh hoạt 
của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Tuy vậy, với mỗi tiết học 
ch  k o dài khoảng 1 tiếng 15 phút, chắc chắn các em không 
những phải chú ý đến lời giảng dạy của các thầy cô, mà còn 
phải chịu khó b  giờ học h i thêm ở 
nhà, cũng như dưới s  hướng d n của 
phụ huynh, thì mới mong có thể tiến 
bộ được. 

Như thế, tất cả những ai muốn có 
được thành công nào trong cuộc sống 
đều phải nỗ l c cố gắng, và điều này 
cũng minh họa cho ý tưởng của Bài 
Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên 
năm C hôm nay (Lc 13:22-30) khi 
Chúa Giêsu kêu gọi những ai muốn 
vào Nước Trời cần phải chuẩn bị cho 
một cuộc chiến đấu cam go:  

        
      

        
  (Lc 13:24). 

Khi Chúa Giêsu bảo rằng con 
người ch  đạt được ơn cứu độ bằng 
cách qua cửa hẹp thì điều trước hết 

chúng ta phải nhìn nhận, đó là chúng ta được ơn cứu độ 
do lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho qua Mầu 
nhiệm Kh  nạn và Phục sinh của Đức Kitô, chứ không phải 
là do công sức của bản thân. Tuy nhiên, như Thánh Augustinô 
kh ng định: Để tạo d ng con người, Thiên Chúa không cần 
h i ý kiến của họ; nhưng để cứu độ con người, Ngài cần s  
cộng tác của họ.  Đúng thế, câu trả lời của Chúa Giêsu là một 
lời cảnh báo cho những ai  rằng bởi vì họ đ  được chịu ph p 
rửa tội và đi nhà thờ thì đương nhiên Thiên Chúa phải mở 
cửa thiên đàng cho họ, như ngụ ý của người Do thái h i 
Chúa Giêsu:         

 (Lc 13:23) vì cho rằng ch  có họ là xứng đáng l nh nhận 
ơn cứu độ vì là dân riêng của Thiên Chúa, khác với dân 
ngoại không phải 

là dân Chúa chọn và không tuân giữ lề luật Môisê nên ch ng 
thể nào vào thiên đàng

Nói một cách khác, khi Chúa Giêsu nói rằng h y vào 
Nước Trời qua cửa hẹp thì điều đó như là một lời cảnh báo 
rằng chúng ta không được ngồi yên và để Thiên Chúa làm tất 
cả mọi s  cho chúng ta. Chúng ta không thể hy vọng được 
ơn cứu độ khi cho rằng ch  cần giữ đạo tại tâm, và vì thế 
không cần đi Nhà thờ, không cần l nh nhận các bí tích, không 
cần cầu nguyện. Cũng vậy, chúng ta cũng không thể hy vọng 
được ơn cứu độ khi ch  cần đi Nhà thờ là được mà không biết 
sống yêu thương, tha thứ, hy sinh, cũng như th c hành những 
việc lành phúc đức trong cuộc sống hằng ngày. Có người nói 
rằng bài toán thử của việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày 

Chúa nhật là cách thức chúng ta sống 
với người thân ở nhà, cư xử với người 
đồng nghiệp ở sở làm, và xử s  với tha 
nhân trong suốt tuần lễ. 

Câu h i đặt ra là liệu chúng ta có 
s ng sàng cố gắng đi qua cửa hẹp để 
vào Nước Trời như Thánh Phaolô đ  
khuyên bảo tín hữu Giáo đoàn Côrintô 
hay không      

       
        
        

       
       
        
       

       
      
 (1 Cor 9:24-26).

Vậy để bước vào cửa thiên đàng, chúng ta đ  tập luyện nhân 
đức tin, cậy, mến như thế nào  Chúng ta đ  ch a b  những 
đam mê tật xấu ra sao  Và rồi, chúng ta cũng h y t  h i xem, 
Chúa Giêsu có là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta 
hay không như Thánh Phaolô kh ng định:     

               
             

               
 (Philíp 3:3-9).

Có một điều chắc chắn rằng nếu chúng ta cố gắng đáp 
trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa qua những nỗ l c 
không ng ng của chúng ta, Ngài s  không để chúng ta thất 
vọng bởi vì Ngài muốn mọi người được ơn cứu độ và tình 
yêu của Ngài thật vô biên. †

Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Thứ Hai–Thứ Sáu 9AM–4PM
Thứ Bảy đóng cửa, Chúa nhật 9AM–2PM

CHÚA NHẬT 21 THƯ NG NI N
N M C - NGÀ  25 201

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• Lễ Chiều Thứ Bảy* 6:00 PM
• Lễ I (Lễ Gia Đình)  7:30 AM
• Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
• Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
• Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM

Thứ Hai – Thứ Sáu 
Thánh Lễ 7:00 AM & 7:00 PM 

Thứ Bảy 
Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  5:30 PM
Thánh Lễ               8:00 AM & 6:00 PM*

Thứ Năm 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 và tuần thứ 2 trong tháng
Chầu Lượt 7:30 AM – 7:00 PM

Lễ Trọng và Buộc: Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ 
trong BTMV hằng tuần hoặc trên website.

Giải Tội 
Thứ Hai, Ba: Không có giải tội
Thứ Tư, Năm, Sáu: 6:30 PM – 7 PM; sáng Thứ Năm: 9 AM – 10 AM
Thứ Bảy: 5:15 PM – 6 PM

Rửa Tội 
• Rửa tội trẻ em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng lúc 4 PM

tại nhà thờ.
• Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp Rửa tội vào thứ Bảy

đầu tháng lúc 7 PM 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 n h ng iáo Xứ ho c  

Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim (214) 606-1956

Hội Đồng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn (469) 879-9729

Hội Đồng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn N. Chính (214) 924-8359

Khối Phụng Vụ
Ông Nguyễn Hữu Đào (972) 276-9879

(972) 977-5037
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Anh Nguyễn Thông 
Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh

Anh Nguyễn Anh Linh (214) 454-1753
Ban Giúp Lễ

Justin Nguyễn (469) 579-9271 (Text 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 &
Đại diện Tòa Án Hôn Phối

Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình

Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Vân, CMR. (816) 489-6759
Ban Việt Ngữ

Thầy Lê Thanh (469) 867-6025
Hội Phụ Huynh

Anh Khiêm Dương (469) 328-0735
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Cô 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

Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh Phạm Đức Lâm (214) 549-0897
Đoàn Thanh Niên Công Giáo

Anh Phạm Khắc Nghi (603) 858-2474
Mục Vụ Giới Trẻ

Anh David Phạm (469) 602-1288
Nhóm Nguồn Sống

Anh Nguyễn Trí (214) 406-3475
Ban Trật Tự

Anh 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
Cô Nguyễn Ngọc Hiếu (214) 235-3523

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước (972) 489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm (972) 234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến (972) 408-5996

CÁC GIÁO KHU
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể (214) 603-2330
Khu 3: Bà Nguyễn T. Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ông Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ông Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thuý (214) 478-7575
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung (469) 734-0057
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Giáo Lý:  Sáng: 9 AM – 10:15 AM
Chiều: 3:15 PM – 4:30 PM

Việt Ngữ: Sáng: 10:30 AM – 11:45 AM
Chiều: 1:45 PM – 3 PM

Thiếu Nhi Thánh Thể: Chiều: 1:45 PM – 3 PM

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ

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.

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật:
Xin liên lạc với các Trưởng Giáo Khu

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

www.dmhcg.org |  www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish |  dmhcggarland@gmail .com
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/8. Chuùa nhaät Tuaàn 21 Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 26/8 trong Tuaàn 21 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 27/8. Leã Thaùnh Moânica. Leã Nhôù. Boån maïng Hoäi 

Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
- Thöù Tö 28/8: Leã Thaùnh Augustinoâ, Giaùm muïc & Tieán só

Hoäi Thaùnh. Leã Nhôù. Boån maïng Ca ñoaøn Augustinoâ 
& Ban Giaùo lyù Döï Toøng.

- Thöù Naêm 29/8. Leã Thaùnh Gioan Taåy Giaû Bò Traûm Quyeát.
Leã Nhôù.  

- Thöù Saùu 30/8 trong Tuaàn 21 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 31/8. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa nhaät 1/9. Chuùa nhaät Tuaàn 22 Thöôøng nieân naêm C. 

Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc Chaêm Soùc 
Thuï Taïo laàn thöù 5 ifth orld Day of rayer for 
the are of reation

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

Ngày 25/08/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1         
                                             

Giaùo Khu 4               
     

Giaùo Khu 5                 
     

Giaùo Khu 7                       
     

Giaùo Khu 11      
       HOÄI CAÙC BAØ MEÏ COÂNG GIAÙO 

     MÔØI DÖÏ LEÃ KÍNH THAÙNH MOÂNICA (27/8)

Ngaøy thöù Hai 27/8 laø Leã Kính Thaùnh Moânica, Quan 
thaày Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo, xin kính môøi Quyù hoäi 
vieân maëc ñoàng phuïc ñeán tham döï Thaùnh leã ñoâng ñuû vaø soát 
saéng vaøo luùc 7pm. 

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
    HOÄI CAÙC BAØ MEÏ COÂNG GIAÙO (27/8)

Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Monica hoâm 27 thaùng 8, Boån 
maïng Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo, Giaùo xöù caàu xin Thieân 
Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân ôn laønh xuoáng cho caùc 
hoäi vieân vaø gia ñình.Xin cho taát caû hoäi vieân ñöôïc nhieàu 
söùc khoeû xaùc hoàn vaø luoân laø göông maãu soáng ñaïo ñöùc cho 
con chaùu.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
   CA ÑOAØN AUGUSTINOÂ (28/8)

 Nhaân ngaøy thöù Tö 28/8 laø Leã kính Thaùnh Augustinoâ vaø 
cuõng laø boån maïng cuûa Ca ñoaøn Augustinoâ, Giaùo xöù haân 
hoan chuùc möøng vaø nguyeän xin Chuùa, qua lôøi chuyeån caàu 
cuûa Thaùnh nhaân, ban nhieàu ôn laønh treân moãi Ca vieân, treân 
töøng gia ñình quyù anh chò ñeå moãi ngöôøi luoân haêng say phuïc 
vuï Chuùa vaø Giaùo Hoäi baèng heát khaû naêng cuøng vôùi loøng 
nhieät thaønh. Xin caàu chuùc ca ñoaøn luoân treân ñaø thaêng tieán, 
haàu chu toaøn toát ñeïp con ñöôøng phuïng söï Thieân Chuùa vaø 
phuïc vuï giaùo xöù.

MÖØNG BOÅN MAÏNG BAN GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG (28/8)
Möøng kính Thaùnh Augustinoâ ngaøy 28/8 laø Boån maïng 

cuûa Ban Giaùo Lyù Döï Toøng, Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp nguyeän xin Thieân Chuùa, qua söï 
baàu cöû cuûa Thaùnh Quan Thaày ban cho caùc thaày coâ ñöôïc 
nhieàu ôn phuùc vaø söùc khoeû ñeå goùp phaàn ñem Tin Möøng 
cuûa Chuùa ñeán cho moïi ngöôøi.

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC 
  

* Sun, Aug 25: Khai 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/TNTT

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

* Sun, Sep 08: Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå withdraw vaø
              nhaän “full refund” // 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

RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn III
* Anh Ñoàng Huy Hoaøng, con oâng Nguyeãn Minh

Ñöùc vaø baø Vuõ Thò Kim Thoa, ôû Haø Noäi, seõ keát vôùi 
Chò Nguyeãn Huyønh Thuïc con oâng Nguyeãn Tieát Duõng 
vaø baø Leâ Thò Thu Yeán taïi Nhaø Thôø Giaùo Xöù Goø Vaáp, 
Phöôøng 4, Quaän Goø Vaáp, Saøi Goøn vaøo Thöù Baûy ngaøy 
7/12/2019. Anh Hoàng vaø Chò Thuïc hieän cö nguï taïi 
Garland, thuoäc Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. 

Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù.
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LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG NGÖÔØI LÔÙN (RCIA)   
               NIEÂN KHOAÙ 2019-2020

    Giaùo Xöù ñaõõkhai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2019-2020 
vaøo thöù Ba ngaøy 13 thaùng 08 naêm 2019 luùc 7 giôø 30 toái taïi 
Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139.

Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc haønh 
ñôøi soáng ñaïo cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù Ba haøng 
tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham döï Thaùnh Leã moãi saùng 
Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am. 

Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän 
Xuoáng ngaøy 31 thaùng 05 naêm 2020.

Nhöõng ai muoán theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán 
ñieàn ñôn vaø noäp leä phí taïi vaên phoøng Gíaùo Xöù Meï Haèng 
Cöùu Giuùp.

LÔÙP GIAÙO LYÙ CHO NGÖÔØI COÂNG GIAÙO 
TRÖÔÛNG THAØNH NIEÂN KHOAÙ 2019-2020

Giaùo Hoäi kinh nghieäm raèng söï keùm hieåu bieát veà giaùo 
lyù laø caên nguyeân cuûa söï sa suùt vaø ngay caû choái boû Ñöùc Tin. 
Cuõng do thieáu hieåu bieát veà giaùo lyù, ngöôøi tín höõu nhieàu khi 
caûm thaáy luùng tuùng khi caàn phaûi giaûi thích nhöõng ñieàu 
Chuùa vaø Hoäi thaùnh daïy. Vì theá, Giaùo Hoäi môøi goïi nhöõng ai 
ñaõ chòu pheùp Röûa Toäi roài, caàn phaûi sieâng naêng ñi hoïc giaùo 
lyù ñeå roài töø ñoù, ngöôøi tín höõu hieåu Chuùa nhieàu hôn vaø töø 
choã hieåu Chuùa hôn seõ yeâu meán Ngaøi vaø laøm theo nhöõng gì 
Ngaøi daïy. 

Vì theá, Cha Chính xöù tha thieát keâu môøi anh chò em 
trong Giaùo xöù haõy tích cöïc tham döï caùc buoåi hoïc giaùo lyù 
trong Lôùp Giaùo lyù Döï toøng baét ñaàu töø ngaøy 20 thaùng 8 taïi 
Phoøng 138, ñeå coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc boå ích ñeå nuoâi 
döôõng ñöùc tin Coâng giaùo. Nhöõng ai ñaõ ñöôïc röûa toäi roài thì 
khi theo hoïc, khoâng phaûi laøm baøi taäp, nhöng cuõng phaûi ghi 
danh ôû Vaên phoøng Giaùo xöù, vôùi leä phí laø 15 Myõ kim cho 
saùch giaùo khoa, chöa tính cuoán Kinh thaùnh.

GIAÙO XÖÙ & NGAØY LEÃ LAO ÑOÄNG
Ñeå möøng Leã Lao Ñoäng vaøo thöù Hai ngaøy 2/9, xin moïi 

ngöôøi löu yù moät soá thay ñoåi trong caùc sinh hoaït cuûa Giaùo 
xöù  

* Chöông trình Giaùo lyù-Vieät ngöõ-Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå: Caùc em hoïc sinh seõ nghæ hoïc vaøo Chuùa nhaät ngaøy 
1/9. Caùc em seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi vaøo Chuùa nhaät 
8/9.

* Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa vaøo ngaøy Leã Lao 
ñoäng vaø seõ môû cöûa trôû laïi vaøo thöù Ba ngaøy 3/9.

* Thaùnh leã: Chæ coù 1 Thaùnh leã duy nhaát luùc 9 giôø saùng 
trong ngaøy naøy.

n o servance of a or Day on onday eptem er nd, 
there ill e some changes in some activities of the parish

 tudents ill not have classes ne t unday eptem er 
st  hey ill resume their unday chool on unday 
eptem er th  

 arish office ill e closed on this day and re open on 
uesday eptem er rd

 ass chedule  here ill e only one ass at am

REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment possible in 

our churches and schools, all parishes are asked to please 
run the following announcement in bulletins year-round.

If you believe that you, or someone you know, is a victim 
of past or present abuse or sexual abuse, please notify law 
enforcement. In the event the abuse involves a minor, 
please also contact the Texas Department of Family and 
Protective Services through the Texas Abuse Hotline at 
1-800-252-5400 or www.txabusehotline.org). Finally, if the 
abuse involves a member of the clergy, a parish employee, 
or diocesan employee, please also notify the Diocese of 
Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara Landregan, 
at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org

PHONG CAÙCH TRONG THAÙNH LEÃ
Chuùng ta neân nhôù:
·AÊn maëc phuø hôïp.
·Ñi leã ñuùng giôø.
·Haõy taét ñieän thoaïi di ñoäng, xeáp nheï baøn quyø
·Khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng, hoaëc keïo gum vaøo nhaø

thôø
·Ngoài yeân laëng. Neáu caàn, neân noùi chuyeän laëng leõ, ngaén

goïn. 
·Haõy ôû laïi cho ñeán khi keát thuùc Thaùnh Leã.
·Haõy cung kính, nheï nhaøng, vaø aâm thaàm ra khoûi nhaø thôø.

ETIQUETTE FOR HOLY MASS
·Please dress appropriately
·Please arrive to Mass punctually
·Please turn off your cell phone, gently lift up or   pull

down the kneelers   
·Please do not bring any food, drink, or gum into the

church
·Please keep quiet, do not talk loudly
·Please stay until the end of Mass
Please exit the church reverently and respectfully

GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CHEÙN THAÙNH 
GIA ÑÌNH CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI 

Vì Thaùnh Theå laø trung taâm cuûa ñöùc tin Coâng Giaùo vaø 
cuoäc soáng Giaùo Xöù, Chöông Trình Caàu Nguyeän Vôùi Cheùn 
Thaùnh Ôn Goïi khuyeán khích caùc gia ñình ghi danh ñeå caàu 
nguyeän cho ôn goïi bôûi vì chính töø trong gia ñình maø chuùng ta 
seõ gieo caùc haït gioáng ôn goïi ñôøi soáng linh muïc vaø tu só.

Trong Thaùnh Leã chieàu thöù Baûy hoaëc ngaøy Chuùa nhaät, 
tröôùc khi ban pheùp laønh, Linh muïc keâu goïi gia ñình tham gia 
vaøo Chöông trình naøy tieán ñeán cung thaùnh ñeå ñöôïc trao 
Cheùn Thaùnh Ôn Goïi, vaø ngaøi uûy thaùc gia ñình naøy haõy caàu 
nguyeän cho ôn goïi ñôøi soáng linh muïc vaø tu só.

Sau khi nhaän cheùn thaùnh veà nhaø, gia ñình ñaët ôû moät nôi 
xöùng ñaùng ñeå moïi ngöôøi coù theå qui tuï vaø caàu nguyeän moãi 
ngaøy cho ôn goïi. Vaøo thöù Baûy tieáp theo, Cheùn Thaùnh Gia 
Ðình seõ ñöôïc ñöa trôû laïi trong Phoøng Thaùnh cuûa Nhaø Thôø ñeå 
cho gia ñình keá tieáp.

Nhöõng gia ñình naøo muoán nhaän Cheùn Thaùnh Ôn Goïi veà 
nhaø ñeå caàu nguyeän, xin lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù ôû soá 
ñieän thoaïi (972) 414-7073 hoaëc email dmhcggarland@ 
gmail.com
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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.



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

Chuùa Nhaät Tuaàn 21 Thöôøng Nieân Naêm C v Trang 6 v Ngaøy 25-08-2019   

SÖÏ OÂ NHUÏC CUÛA NÖÔÙC UÙC

      Tieán só George Weigel, ngöôøi vieát tieåu söû vò Thaùnh Giaùo Hoaøng Ba Lan Gioan Phaoloâ II, vöøa coù moät baøi vieát ñaêng treân Taïp chí “First 
Things” ngaøy 21 thaùng Taùm, 2019 lieân quan ñeán phaùn quyeát phuùc thaåm cuûa Toøa Khaùng AÙn Melbourne veà vuï xöû Ñöùc Hoàng y George Pell.

Trong nhöõng tuaàn vaø nhöõng thaùng tôùi seõ coù nhieàu ñieàu ñeå noùi hôn nöõa veà vieäc Toøa Khaùng AÙn baùc boû ñôn khaùng caùo cuûa Ñöùc Hoàng 
Y George Pell ñoái vôùi phaùn quyeát “laïm duïng tình duïc trong quaù khöù” bôûi tyû soá 2-1 töø moät hoäi thaåm ñoaøn goàm ba thaåm phaùn cuûa Toøa 
Khaùng AÙn Victoria. Trong luùc naøy ñaây, quyeát ñònh ñaùng kinh ngaïc, vaø thöïc söï laø khoâng theå hieåu ñöôïc naøy, khieán ngöôøi ta nghi ngôø 
nghieâm troïng veà phaåm chaát coâng lyù ôû UÙc vaø khaû naêng caùc giaùo só Coâng Giaùo bò buoäc toäi laïm duïng tình duïc coù theå nhaän ñöôïc moät 
phieân toøa coâng baèng hoaëc moät söï xem xeùt coâng minh khi bò xeùt xöû. 

Trong tieán trình toá tuïng cuûa toøa aùn phuùc thaåm ñöôïc phaùt tröïc tieáp vaøo saùng ngaøy 21 thaùng 8 (theo giôø Melbourne), chaùnh aùn cuûa 
Toøa Khaùng AÙn Victoria, laø baø Anne Ferguson, khi ñoïc quyeát ñònh, cöù khaêng khaêng nhaéc lieân tuïc ñeán “toaøn boä chöùng cöù”. Nhöng, thöïc 
teá laø chöa bao giôø coù baát kyø baèng chöùng naøo laø Ñöùc Hoàng Y Pell ñaõ laøm nhöõng gì ngaøi bò caùo buoäc. Chæ coù lôøi phieán dieän cuûa ngöôøi 
khieáu naïi, vaø tuyeät ñoái khoâng coù chöùng côù naøo uûng hoä cho nhöõng caùo buoäc cuûa anh ta. Ñoù laø nhöõng caùo buoäc maø trong nhöõng thaùng sau 
phieân toøa xeùt xöû Ñöùc Hoàng Y, ñaõ ñöôïc chöùng minh laø töông töï moät caùch ñaùng baùo ñoäng vôùi moät loaït caùc caùo buoäc giaû töôûng nhaém vaøo 
moät linh muïc trong moät caâu chuyeän ñöôïc xuaát baûn vaøi naêm tröôùc ñaây treân tôø Rolling Stone.

Baø thaåm phaùn Ferguson cuõng nhaéc ñeán “kyù öùc khoâng chaéc chaén” cuûa caùc “nhaân chöùng tình côø”, laø nhöõng ngöôøi laøm chöùng beânh 
vöïc cho Ñöùc Hoàng Y, trong ñoù neâu roõ raèng caùc haønh vi laïm duïng tình duïc bò caùo buoäc ñôn giaûn laø khoâng theå naøo xaûy ra ñöôïc trong 
hoaøn caûnh cuûa moät nhaø thôø ñaày chaät ngöôøi, trong moät khung thôøi gian ngaén nguûi cuûa caùc haønh vi bò caùo buoäc, vaø vôùi phaåm phuïc cuûa 
Ñöùc Hoàng Y. Nhöng, ngöôøi ta phaûi töï hoûi, taïi sao baø laïi khoâng neâu leân khaû naêng “khoâng chaéc chaén” trong kyù öùc cuûa ngöôøi khieáu naïi? 
Taïi sao laïi ñôn giaûn laø giaû ñònh, treân cô sôû lôøi khai ñöôïc thu baêng cuûa ngöôøi khieáu naïi, laø anh ta coù moät trí nhôù roõ raøng veà nhöõng gì anh 
ta cho raèng ñaõ xaûy ra, nhaát laø khi toaøn boä kòch baûn cuûa caùo buoäc laïm duïng naøy heát söùc hi höõu nhö theá?

Nhaèm bieän minh cho phaùn ñoaùn cuûa mình vaø ngöôøi ñoàng nghieäp ñaõ veà phe vôùi baø trong vieäc baùc boû khaùng caùo cuûa Ñöùc Hoàng Y, baø 
thaåm phaùn Ferguson noùi raèng “hai chuùng toâi”, nghóa laø baø ta vaø thaåm phaùn Chris Maxwell – ñaõ choïn “moät quan ñieåm veà caùc söï kieän” 
khaùc vôùi thaåm phaùn Mark Weinberg, laø ngöôøi baát ñoàng yù kieán vôùi hoï. Nhöng caùc söï kieän laø söï kieän naøo? Lieäu baát cöù moät khaúng ñònh 
ñôn thuaàn voâ baèng voâ côù naøo veà laïm duïng tình duïc, baát keå noù voâ lyù ñeán ñaâu veà baûn chaát cuûa haønh ñoäng hoaëc tình huoáng ñöôïc cho laø 
ñaõ xaûy ra, coù theå caáu thaønh moät “söï kieän” phaùp lyù coù khaû naêng phaù huûy cuoäc ñôøi vaø uy tín cuûa moät trong nhöõng coâng daân noåi tieáng 
nhaát cuûa nöôùc UÙc khoâng? Neáu vaäy, thì coù moät ñieàu gì ñoù sai laàm nghieâm troïng trong luaät hình söï ôû tieåu bang Victoria, nôi quy trình 
phaùp lyù hieän nay coù moät söï töông ñoàng roõ reät vôùi nhöõng gì ñaõ töøng thònh haønh ôû Lieân Soâ döôùi thôøi Stalin. ÔÛ ñoù, cuõng vaäy, caùc caùo buoäc 
ñöôïc xem laø höõu lyù ngay caû khi noù chæ döïa thuaàn tuyù treân caùc khaúng ñònh khoâng theå chöùng thöïc ñöôïc.

Khaùng caùo cuûa Ñöùc Hoàng Y ñaõ khoâng thuyeát phuïc ñöôïc caùc thaåm phaùn Ferguson vaø Maxwell raèng boài thaåm ñoaøn khi keát aùn ñaõ ñi 
quaù xa söï nghi ngôø hôïp lyù trong caùc caùo buoäc choáng laïi Ñöùc Hoàng Y Pell, trong moät tröôøng hôïp ñaày aùp löïc maø caùc luaät sö bieän hoä ñaõ 
neâu leân ñeå phaûn baùc coâng toá vieän trong caû hai phieân toøa cuûa Ñöùc Hoàng Y. Nhöng taïi sao ñaây laø tieâu chuaån thích hôïp hoaëc coù lieân 
quan? Moät boài thaåm ñoaøn beá taéc trong phieân toøa ñaàu tieân ñaõ boû phieáu aùp ñaûo ñeå baùc boû caùc caùo buoäc choáng laïi Ñöùc Hoàng Y; sau ñoù, 
boài thaåm ñoaøn trong phieân taùi thaåm ñaõ xoay gaàn 180 ñoä vaø ñöa ra moät baûn aùn nhaát trí laø coù toäi, sau khi cuõng chæ xem xeùt caùc baèng 
chöùng töông töï, maø ña soá nhöõng ngöôøi ñi tröôùc sau khi xem xeùt ñaõ boû phieáu tha boång. Chaúng phaûi ñieàu ñoù cho thaáy roõ khaû naêng thieân 
vò saâu saéc cuûa boài thaåm ñoaøn thöù hai, ñaëc bieät laø trong boái caûnh beân bieän hoä khoâng ñöôïc coù cô hoäi trình baøy tröôùc boài thaåm ñoaøn ôû 
bang Victoria sao? Vaø chaúng phaûi ñieàu ñoù ñaët caâu hoûi veà tính xaùc thöïc cuûa baûn aùn coù toäi sao?

Hai thaùng röôõi tröôùc, taïi phieân xöû phuùc thaåm Ñöùc Hoàng Y Pell, caùc thaåm phaùn Ferguson, Maxwell vaø Weinberg ñaõ truy vaán gay gaét 
ñaïi dieän coâng toá vieän khi beân coâng toá coá baûo veä phaùn quyeát coù toäi, moät caùch raát yeáu keùm, theo baát kyø tieâu chuaån khaùch quan naøo. 
Ngöôïc laïi, trong phieân toøa aáy, hoäi thaåm ñoaøn phuùc thaåm cho thaáy roõ trong suoát buoåi ñieàu traàn söï chuù yù laéng nghe moät caùch nghieâm tuùc 
yù kieán cuûa beân bieän hoä raèng phaùn quyeát coù toäi choáng laïi Ñöùc Hoàng Y Pell laø “khoâng an toaøn” ôû choã noù khoâng theå ñaït ñeán moät caùch 
hôïp lyù treân cô sôû nhöõng baèng chöùng coù trong tay (maø trong tröôøng hôïp naøy laø chaúng coù gì heát). Ñieàu gì ñaõ xaûy ra trong hai thaùng sau 
ñoù? Ñieàu ñoù chaéc chaén ñaùng ñeå khaùm phaù trong nhöõng tuaàn tôùi.

Keå töø khi phaùn quyeát keát aùn Ñöùc Hoàng Y Pell ñöôïc ñöa ra, nhöõng ngöôøi baïn coù moái quan heä toát trong giôùi luaät phaùp UÙc ñaõ noùi raèng 
coäng ñoàng phaùp lyù nghieâm tuùc ôû UÙc, chöù khoâng phaûi nhöõng keû chaïy theo yù thöùc heä, ñang trôû neân quan ngaïi saâu saéc veà danh tieáng cuûa 
coâng lyù UÙc; do ñoù, ngöôøi ta noùi raèng nhieàu nhaân vaät phaùp lyù cao caáp ñaõ hy voïng ñôn khaùng caùo cuûa Ñöùc Hoàng Y seõ thaønh coâng. Moái 
quan taâm cuûa hoï giôø ñaây ñöôïc luõy thöøa leân gaáp boäi. Tröôùc nhöõng chöùng côù hieån nhieân trong tröôøng hôïp toài teä naøy, tröôùc moät quyeát 
ñònh phuùc thaåm thaät khuûng khieáp vaø hoaøn toaøn khoâng theå thuyeát phuïc ñöôïc naøy, nhöõng ngöôøi coù lyù trí seõ töï hoûi “phaùp quyeàn” coù nghóa 
laø gì ôû UÙc, vaø ñaëc bieät laø ôû tieåu bang Victoria? Nhöõng ngöôøi coù lyù trí seõ töï hoûi lieäu coù an toaøn khoâng khi ñi du lòch hay kinh doanh, 
trong moâi tröôøng chính trò vaø xaõ hoäi maø trong ñoù ñaùm ñoâng cuoàng loaïn töông töï nhö nhöõng keû ñaõ ñöa Alfred Dreyfus ñeán Ñaûo Quyû coù 
theå gaây nhöõng aûnh höôûng roõ raøng nhö theá treân caùc boài thaåm.

Ñöùc Hoàng Y Pell ñaõ noùi vôùi baïn beø trong nhöõng thaùng gaàn ñaây raèng ngaøi bieát ngaøi voâ toäi vaø raèng “baûn aùn duy nhaát maø toâi lo sôï laø 
söï phaùn xeùt sau cuøng”. Caùc thaåm phaùn ñoàng tình trong quyeát ñònh phuùc thaåm loá bòch naøy ñaõ xaùc nhaän keát quaû cuûa moät troø heà tö phaùp 
ñoäc ñòa coù theå tin hay khoâng theå tin vaøo söï phaùn xeùt sau cuøng. Nhöng hoï chaéc chaén coù nhöõng phaùn xeùt khaùc ñaùng phaûi lo laéng. Vì hoï 
ñaõ xaùc nhaän raèng moät phaàn ñaùng ngöôõng moä cuûa theá giôùi Anglo Saxon töøng ñöôïc bieát ñeán vôùi tö duy ñoäc laäp cuûa mình ñaõ trôû thaønh 
moät thöù gì ñoù khaù ngôù ngaån, thaäm chí laø nham hieåm.

Ñaëng Minh Anh dòch (vietcatholic.net)
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
           

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $29,022.00
Tieàn Quaûng Caùo: $385.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $500.00 
Tieàn Pheùp Laønh Toøa Thaùnh: $1,540.00
Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   Buøi Thò Xuyeán $40.00 
   Hoaøng Anh Trinh $250.00 
   Leâ Ñoaøn Thònh $100.00 
   Nguyeãn Hoaøng Oanh $200.00 
   Nguyeãn Khaéc Tuyeân $100.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân               Soá Tieàn
0011       Cao Kyø Vaên $300.00 
0273       Nguyeãn Ñöùc Thaùi $5.00 
0661       Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0965       AÅn Danh $100.00 
0988       Laõ Thò Hoa $10.00 
1070       Nguyeãn Minh Thieân $1.00 
1830       Nguyeãn Huy Ñaéc $10.00 
2378       Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00 
2523       Nguyeãn Vaên Cao $10.00 
2796       Löu Mai Haïnh $10.00 
2803       Minter Pauline $100.00 
2827       Nguyeãn Maïnh Toaøn $20.00 
2869       Nguyeãn Xuaân Hoùa $10.00 
2898       Nguyeãn Taán Döôïc $5.00 

AÅn Danh $20.00 
Hoäi Quaùn $1,502.00
Khoái Giaùo Duïc $5,040.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0091 Traàn Traâm Anh $250.00 
0201  Phaïm Vaên Phuïng $100.00 
0647  Nguyeãn Toaøn Vinh $200.00 
0650 & 0651  Tröông Thò Mai Hieàn $500.00 
0981-0985, 
0999-1003   Nguyeãn Baù Toøng   $1,000.00
1008 & 1011   Nguyeãn Thaùi Baùch $200.00 

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN PHEÙP HOÂN 
PHOÁI TRONG NHAØ THÔØ 

1) Caùc caëp caàn phaûi ghi danh keát hoân taïi Vaên phoøng
Giaùo xöù ít nhaát laø 6 thaùng tröôùc ngaøy thaønh hoân. Neáu caëp 
naøo ñaõ töøng keát hoân tröôùc ñaây keå caû vôùi ngöôøi ngoaøi Coâng 
giaùo vaø ngay caû ñaõ coù giaáy ly dò ngoaøi ñôøi, phaûi lieân laïc 
sôùm hôn ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.

2) Caùc caëp caàn phaûi hoaøn taát Chöông trình Döï
bò Hoân nhaân & FOCCUS (Facilitating Open Couple 
Communication, Understanding and Study) theo yeâu caàu 
cuûa Giaùo phaän Dallas.

3) Nhöõng caëp naøo ñaõ töøng keát hoân ngoaøi ñôøi (civil 
marriage) khoâng theo ñuùng luaät Giaùo hoäi (“soáng roái”) vaãn 
phaûi tuaân giöõ vieäc ñi Leã Chuùa nhaät vaø nhöõng ngaøy leã buoäc 
nhöng khoâng ñöôïc röôùc leã cho ñeán khi hoân phoái cuûa hoï ñaõ 
ñöôïc “hôïp thöùc hoaù” (convalidation) trong Nhaø thôø. 

4) Nhöõng caëp nam nöõ ñeàu laø ngöôøi Coâng giaùo thì ñöôïc 
cöû haønh Thaùnh leã Hoân phoái.

5) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi Kitoâ höõu khoâng phaûi 
Coâng giaùo (Tin laønh, Chính Thoáng giaùo, Anh giaùo) thì coù 
theå ñöôïc cöû haønh Bí tích Hoân phoái trong Thaùnh leã.

6) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi khoâng phaûi laø Kitoâ 
höõu chaúng haïn nhö tín ñoà cuûa Phaät giaùo, ñaïo thôø OÂng Baø, 
Cao ñaøi, AÁn ñoä giaùo, Hoài giaùo v.v. thì khoâng coù Thaùnh leã 
maø chæ coù Phuïng vuï Lôøi Chuùa vaø Nghi Leã Hoân phoái maø 
thoâi.

7) Phaûi noäp cho Vaên phoøng Giaùo xöù Giaáy Hoân thuù do 
chính quyeàn caáp (Marriage License), treã nhaát laø 3 tuaàn leã 
tröôùc ngaøy thaønh hoân trong Nhaø thôø.

8) Phuïng vuï Nghi leã Hoân phoái phaûi theo ñuùng qui ñònh 
cuûa Giaùo xöù veà thaùnh nhaïc, booklet, trang trí (khoâng ñöôïc 
raûi hoa, raûi gaïo…).

) Nhöõng vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán Hoân phoái, xin vui 
loøng lieân laïc vôùi vaên phoøng ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.

NHAÉC NHÔÛ NHAU

Ñeå baøy toû söï toân troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø coäng 
ñoaøn, xin moïi ngöôøi vui loøng gìn giöõ söï ngaên naép vaø saïch 
seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå laïi ngay ngaén caùc saùch haùt 
vaø saùch leã sau khi duøng. Xin laáy ñi nhöõng khaên giaáy hoaëc 
raùc reán. Cuõng ñöøng cho treû em vieát vaøo saùch hoaëc xeù saùch 
vì ñaây laø khoâng phaûi laø ñoà chôi cho caùc em trong Thaùnh leã. 
Xin caûm ôn veà söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

Please leave the church in good order when you leave 
Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with you so 
that we can show respect for God and for our brothers and 
sisters who may be coming to Mass later. Also do not allow 
your children to write in any of the books or tear the pages. 
They are not toys for the children play with during Mass. 
Thank you for your help.



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

Chuùa Nhaät Tuaàn 21 Thöôøng Nieân Naêm C v Trang 8 v Ngaøy 25-08-2019   

Scripture:  Luke 13:22-30

Sunday Lesson For The Youth

Meditation: What does the image of a door say to us about the kingdom of God? Jesus’ story about the door
being shut to those who come too late suggests they had offended their host and deserved to be excluded. It was customary for 
teachers in Jesus’time to close the door on tardy students and not allow them back for a whole week in order to teach them a 
lesson in discipline and faithfulness. 

Who will be invited to enter God’s kingdom?
Jesus told this story in response to the question of who will make it to heaven - to God’s kingdom of everlasting peace and 

eternal life. Many rabbis held that all Israel would be saved and gain entry into God’s kingdom, except for a few blatant 
sinners who excluded themselves! After all, they were specially chosen by God when he established a covenant relationship 
with them. 

Jesus surprised his listeners by saying that one’s membership as a people who have entered into a covenant relationship 
with God does not automatically mean entry into the everlasting kingdom of God. Second, Jesus asserts that many from the 
Gentile (non-Jewish) nations would enter God’s kingdom. God’s invitation is open to Jew and Gentile alike. 

Jesus is the door to the kingdom of heaven
But Jesus warns that we can be excluded if we do not strive to enter by the narrow door. What did Jesus mean 

by this expression? The door which Jesus had in mind was himself. I am the door; if any one enters by me, he will be 
saved (John 10:9). God sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to open the way for us to have full access to 
the throne of God’s grace (favor and blessing) and mercy (pardon for our sins). Through Jesus’ victory on the cross 
he has freed us from slavery to sin and hurtful desires and addictions, and he has made us sons and daughters of God 
and citizens of his heavenly kingdom. We are free now to choose which kingdom we will serve - the kingdom of truth and 
light ruled by God’s wisdom or the kingdom of falsehood and darkness ruled by Satan and the world system or society of 
people who are opposed to God and his laws.

Following the Lord requires effort and commitment on our part
If we want to enter God’s kingdom and receive our full inheritance which is stored up for us in heaven, then we must 

follow the Lord Jesus in his way of the cross through a willing renunciation of our own will for his will - our own life for his 
life - our own way for his way. 

Why did Jesus say we must strive to enter his kingdom of righteousness and peace? The word strive can also be translated 
as agony. To enter the kingdom of God we must struggle against every force or power of opposition - even the 
temptation to remain indifferent, apathetic, or compromising in our faith and personal trust in Jesus, our hope in 
holding firm to the promises of Jesus, and our uncompromising love for God above all else. Paul the Apostle reminds us 
that our hope in God does not disappoint us because “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit 
who has been given to us” (Romans 5:5). 

The Lord is with us to strengthen us in our trials and struggles
The Lord reminds us that when we face difficulties, trials, temptations, and even failures, we do not struggle alone. 

He knows our weaknesses even better than we know them, and he is always ready to help us in our struggle to overcome sin 
and wrong-doing. God’s grace is sufficient! As we strive side by side for the faith of the Gospel (Philippians 1:27)  

                    

ord Jesus, may  never dou t your guiding presence and your tender love and mercy to ards me  hrough the gift of your 
pirit fill me ith persevering faith and courage to trust you al ays in all things and in every circumstance  find myself 

in  ay your love set my heart aflame ith love for ou ho are my ll  
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

Cạnh ch  Hiệ  Thái
Gi  m  c a 7AM-7PM

23/ 6- 23/ 6/ 2020

LE G I TIỀN L
- Chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam
- Đại L  Điện Thoại của Ultra, Lyca, T-Mobile
$20/tháng Unlimited Talk Text Internet

972-23 - 955  
 9788 Walnut St #126, Dallas,  TX  75243 26/ 5-26/ 8

25/8-25/8

ột nh ng $900
Frisco. Bao lương thợ bột $1,000. 
Bột nhúng $900, chân tay nước 
$800. Cần Receptionist hoặc 
Manager và người clean up

469-260-7779
214-909-215

* Tận tâm - Uy tín - Thành thật
* GIAO THU C TẬN NH  MI N PH  
* CH NG T i KH NG ÁN THU C
   Ư C S N XU T T I TRUNG QU C
* Nhận hầu hết các bảo hiểm, 
Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
* Tư vấn miễn phí về Medicare
* Rất hân hạnh được phục vụ qu  đồng hương

Phone: 469-356-1204
Fax: 469-356-1217

D c S  Phạm Huy H a
 Kính Mời

100 S. La e Rd Ste 10 , Lavon, TX 75166

Cần gấp nhân viên có license bán bảo hiểm, tiền lương 
hấp dẫn, tiền hoa hồng và tiền thưởng cao. Nếu thông 
thạo việc trong thời gian ngắn s  có thưởng. 
Xin gửi resume vào TommyChau@ allstate.com

972-97 - 213

CẦN TUY N G P NH N VI N

24/8-24/9

24/8-24/10

17/8-17/9

CẦN TH  NAIL
Khu Plano, Biết làm chân tay 
nước hoặc biết làm tất cả,

Xin L/L Ch  Thủy:

 972-596-3134

CẦN NGƯ I
Cần phụ nữ Việt tuổi từ 45 trở lên, 
sức kh e tốt, biết nấu ăn cho 1 cụ 
già, bao ăn ở, lương hậu, L/L Bs 
Frederic Nguyễn

214-293-9034
352-246-7110

MAX uilders
Nhận sửa chữa nhà ở và Cơ sở 
Thương Mại. Xây Dựng và sửa chữa 
tiệm Nails, Nhà Hàng
Free Estimate. Công Việc Bảo Đảm 
và Uy tín. 

469-556-5777 
763-3 1-7109
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Quan - Höng Quan Hưng 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua bán nhà đất trong toàn v ng Dallas và phụ cận 
- Nhà mới xây, nhà c , nhà đấu giá, nhà short sale, nhà b  t ch thu, 
v.v...  Quản l  nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, mua nhà đầu tư 
cho mướn, v.v... Tận tâm, kinh nghiệm, làm việc quanh năm.

Văn phòng đối diện Richland College số 445 E. Walnut St, phòng 105, Richardson, TX 75081 

- SỬA NG N C B  B , NG GAS B  X , HÀN NG Đ NG      
- TH NG NGHẸT CÁC LO I NG C NG, NG MÁY L NH, MÁY GI T..V.V.
- THAY M I HO C SỬA B NH N C N NG (WATER HEATER)
- SỬA V I T I CÂY, CÁC LO I FAUCETS, B N T M, MÁY RỬA CH N..V.V.
-THAY LỌC N C, MÁY XAY RÁC, TOILET, QU T HÚT, CABINET, BATHTUB
- G N CỬA KI NG P. T M.  NHẬN LÀM T T CẢ C NG VIỆC V  N C

972-757-3921TRIỀU PH M

TH  CHUY N NGHI P, GIÁ R

Email: qhrealtor@gmail.com 

QUAN HƯNG A C

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

972-757-9 20

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
 (có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

VI C L M UY T N, TẬN T M

15/4-15/6

28/4-28/10

TH  H N
- Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ 

- Cửa sắt, cửa an toàn - Carpot patio
- Nhận làm tất cả các loại cửa sắt.

 Liên lạc: Thiện Nguyễn  214-20 -4 3
                                   972- 35- 519

9/9-9/1

- Chuyên lợp mái nhà với đội ng  chuyên viên nhiều năm kinh 
nghiệm, nhiệt tình.
- Làm việc đúng hẹn - Đúng tiêu chuẩn.
- Khi có vấn đề xảy ra như: Mưa đá, mái nhà quá c  thấm nước qua 
trần nhà. Công ty bảo hiểm s  bồi thường. Nếu thay mái mới, qu  
v  không phải trả tiền Deductible.
- Bảo đảm năm năm cho mọi công việc.
Free Estimate  - 2 millions cover for bons & Insurance

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040
HÀO PH M  214-923-6570

Cheri Chuc Nguyen 

 Lớp Nhạc âu cơ /cô LIÊN HÀ phụ trách
Chuyên:
PIANO, N TRANH, KEY OARD/ ORGAN, GUITAR & VIOLIN
                     Khai giảng lớp h  06/06/19
Mời quí v  tham dự buổi Giới thiệu lớp nhạc vào ngày 
               Th  Sáu 24 tháng 5 vào l c 5.30 m-7 m
Xin liên lạc để ghi danh trước 469-456-4358

ULTIMATE HOME HEALTH CARE,
PlusHospice

1225 BELTLINE RD SUITE 104,GARLAND, TX 75040
                                 469-919-2527 
214-717-77 7

CHO THU  PHÒNG
Duplex có 2 phòng ngủ cho 

thuê 
Khu Beltline & Jupiter

L/L . Hân
 469-367-9470

24/8-24/9 24/8-24/9
24/8-24/9

CẦN ÁN TI M NAIL

Cần bán 2 tiệm Nail tại Dallas
Tiệm lớn, đ a điểm tốt nhất v ng, ngay 
trung tâm dễ kiếm thợ
Income trên $1 triệu một năm mỗi tiệm
Xin gọi hoặc text

 469-43 -1203

HELP WANTED
Seeking a bilingual Vietnamese/
English receptionist or Medical 
Assistant 
For Dallas Internal Medicine 
Specialists in Garland. 
Please email resumes to 
          mgeorge@99mgmt.com
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Email: mdinh1@farmersagent.com

• XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
• NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
• QUYÕ ÑAÏI HOÏC

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)

MAI DINH INSURANCE AGENCY

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044
(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

NAILS WAREHOUSE

2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc Jupiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải phẫu
- Răng giả các loại - nha khoa trẻ em - phòng ngừa

972-235-3999

BS Nha Khoa NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

FREE MÁY NHẬN CREDIT CARD
* Lệ phí rẻ nhất  (1.25% discount rate). 
* Không phải tốn tiền mua máy. 
* Ngăn ngừa CHECK không 
tiền bảo chứng.

972-408-5996 / 800-718-9648

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Chuyên về Tai nạn xe cộ, tai nạn nghề nghiệp
Thương tích cá nhân

Email: knguyen@dhillonlawfirm.com Phụ tá Luật Sư

469-556-9854

Kim Nguyễn
Văn Phòng Garland: 2645 Arapaho RD, #129, Garland, TX  
75044 (Kế bên Starbucks, trong Ultimate Insurance)

Do Dược sĩ Lại T. Hùng đảm trách
469-909-6430

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042 
(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000

Giôø môû cöûa: T2: 9am- 6pm , T3- T6:  8:30am-5pm, T7: 8am-2pm
3031 South 1st  Street Ste# 400, Garland, TX 75041

Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP, 
người lớn Molina và UHC Medicaid/Medicare

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác sĩ, và thuốc tự do
- Bào chế thuốc, có các loại giày cho người bệnh tiểu đường và đau chân

 

28/4-28/5

ALLSTATE INSURANCE
You’re in good hands          

Tiếng Việt:  214-716-5174 (Minh Nguyễn)
        xin gọi để biết chi tiết về việc giảm giá

     MICHAEL MCCANN AGENCY

6404 INTERNATIONAL PKWY # 1550 PLANO TX 75093
AIRCO SERVICE
469-288-7637 

HÙNG TRẦN
Nhận sửa chữa, lắp đặt AC 

(máy lạnh) và heating cho tư 
gia và cơ sở thương mại

Kinh nghiệm, đúng hẹn và tận 
tâm 21/4-21/12

 

27/7-27/9

 TÙNG CONSTRUCTION
Chuyên sửa chữa nhà ở, cơ sở thương mại
Painting: Sơn trong và ngoài nhà
Flooring: Lót gỗ, dán keo, lát gạch
Remodel: Bồn tắm, nhà bếp, phòng ngủ và build phòng, 
làm hàng rào gỗ, và thay các loại cửa nhà
Mọi công việc được bảo hành từ 6 tháng-3năm

L/L: Tùng   682-718-7001

4017 Arrowcrest Ln., Garland, TX 
75044 (sau lưng nhà thờ, đi bộ đến 
nhà thờ được). Giá $264,950, 3/2/2, 
năm 1996, 1,644 sqft
Hardwood, granite countertop
L/L: David Tran, (lic# 059607)

214-718-7906 

Nhà bán MLS# 14067550
NHÀ BÁN

28/7

Thinh Nguyen, Agent

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARDWOOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG HẸN - TẬN TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334

Quảng cáo xin gọi 972.414.7073 - Thân chủ quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình.

3443 W. Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goùc Jupiter & Campbell)

- Nha Khoa Trẻ Em - Gia Đình - Thẩm Mỹ - Niềng Răng
 - Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30%-50%)
 Nhận bảo hiểm PPO, trẻ em CHIP & Medicaid, 

người lớn Medicare & Medicaid

- Hardwood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood 

& Laminate at Affordable price

972-414-1515
Ngô Lan Phương, D.D.S.

T2-T7: 9am-6pm, T4: 12pm-8pm

(972) 485-1200

NIỀNG RĂNG $2,000 OFF

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE CỘ - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ

SỨC KHỎE - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

Home office: Bloomington, Illinois
THIÊN X THAI 972-470-9883

Đức Nguyễn 

214-755-9948

Nhà bán gần UTD 3/2/2 
CASH ONLY. Gọi anh 
Đức gấp

PHÔÛ BAÈNG

Nhà trước mặt Nhà Thờ 
Giáo Xứ:  3 phòng ngủ, 
2 phòng tắm

Chuyên: - Áo dài cưới 
- Áo dài cách tân, các kiểu 
- Có vải sẵn.
 L/L Thoa:

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đức Mẹ HCG




