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năm trước đây, tờ báo St. Petesburg Times ở tiểu bang 
Floria có đăng một bài viết về ông Don Shula, một 
huấn luyện viên Công giáo nổi tiếng của đội football 
Miami Dolphins từ 1970 đến năm 1995. Số là có lần 

ông và gia đình đi nghỉ mát ở một thị trấn nhỏ ở tiểu bang 
Maine. Rồi vào một buổi chiều trời mưa, ông và vợ cùng 5 
người con nhỏ quyết định đi xem phim ở rạp chiếu phim duy 
nhất trong thị trấn. Khi cả gia đình ông Shula vào rạp chiếu 
phim thì sáu khán giả duy nhất trong rạp đứng dậy vỗ tay. 
Ông Shula vẫy tay chào và mỉm cười đáp lễ.  Sau đó, ông 
Shula ngồi xuống quay lại nói với vợ: “Chúng ta ở Miami 
cách xa đây cả ngàn dặm, vậy mà họ cũng tiếp đón chúng ta 
thật nồng nhiệt. Chắc là họ biết chúng ta qua truyền hình.” 
Và rồi trong số sáu người đến rạp sớm có một người đàn ông 
đến bắt tay ông Shula và nói: “Thưa ông, tôi không biết ông 
là ai. Chẳng qua là trước khi ông và gia đình vào đây thì viên 
quản lý rạp đã thông báo cho chúng tôi biết rằng nếu không 
có thêm được bốn khán giả nữa, ông ta sẽ không chiếu xuất 
phim này.”

Câu chuyện có th c trên đây làm sáng t  lời giáo huấn 
của các bài đọc trong Chúa nhật 22 Mùa Thường niên năm C 
hôm nay, đặc biệt là bài Tin M ng (Lc 14:1, 7-14) khi Chúa 
Giêsu dạy chúng ta phải sống với lòng khiêm nhường. Câu 
chuyện này cũng cho chúng ta thấy nơi ông Don Shula không 
ch  là một huấn luyện viên n i tiếng mà còn là một tín hữu 
Công giáo biết nhận ra b  cái lầm  của mình để có đủ khiêm 
nhường chia sẻ câu chuyện trên đây với mọi người.

Vậy khiêm nhường là gì  Chữ khiêm nhường trong tiếng 
Anh là humility  lấy t  chữ Latinh humus  có ngh a là đất, 
tro bụi mà t  đó con người đ  được tạo d ng nên theo như 
Sách Khởi Nguyên mô tả (Kn 2:7). Do đó, khiêm nhường là 
nhìn nhận s  thật về chính mình ch  là hư vô và trở thành thụ 
tạo do lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa nhân hậu và 
toàn năng. Và ngay cả khi chúng ta được tạo d ng theo hình 
ảnh của Thiên Chúa như Kinh Thánh nói đến, chúng ta v n 
sa vòng vào vòng tội lỗi, và rồi ch  biết trông cậy vào s  tha 
thứ của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Vì thế, s  sống, sức 
kh e, thời gian, tài năng của chúng ta và nhất là ơn cứu độ ch  
có được t  chính Thiên Chúa như một tặng phẩm để chúng 
ta biết cảm tạ Ngài và sử dụng những ơn lành như thế để tôn 
vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. 

Một khi chúng ta có lòng khiêm nhường thật s , chúng ta 
s  có lòng yêu mến Chúa sâu xa hơn như Thánh Têrêxa 
Avila (1515-1582) cả quyết: “Tôi không thể hiểu làm sao 
sống khiêm nhường mà lại không có lòng yêu mến được!” 
Đúng thế, làm sao chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa là 
Đấng đ  tạo d ng và cứu chuộc chúng ta trong Đức Giêsu 
Kitô bằng s  khiêm hạ của Người như Thánh Phaolô viết 
cho Giáo đoàn Philíp: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa 
ấy thế mà Người đã khiêm nhường không nhất quyết duy trì 

địa vị ngang hàng với 
Thiên Chúa, nhưng 
đã hoàn toàn trút bỏ 
vinh quang mặc lấy 
thân nô lệ, trở nên 
giống phàm nhân 
sống như người trần 
thế” (Pl 2: 6-7).

Đồng thời, lòng 
yêu mến Thiên Chúa 
một cách chân thật 
phải d n chúng ta đến 
việc yêu thương tha 
nhân. Bởi vì cuối cùng 
ra, bất kể địa vị x  
hội, trình độ giáo dục, 
sản nghiệp  i  
tất cả chúng ta đều căn bản như nhau, đó là những người tội 
lỗi và ngh o nàn được thánh hiến  và giàu có  nhờ tình 
yêu của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không thể nào gạt b  tha 
nhân ra kh i cuộc đời của chúng ta được, nhất là những người 
ngh o kh , những người bị áp bức, b  rơi, bị chà đạp và 
tước đoạt phẩm giá và s  sống. Chúng ta h y loại tr  nơi 
chúng ta lòng ham  danh vọng, tính ích k  và s  kiêu 
ngạo vì chúng s  đẩy chúng ta xa kh i mối tương quan với 

hi  Chúa. 

Thánh Augustinô t ng kh ng định: “Kiêu ngạo thay đổi 
các thiên thần thành ma quỷ. Khiêm nhường làm cho con 
người trở nên các thiên thần.” Câu h i đặt ra là chúng ta muốn 
thành ma qu  hay thiên thần  † 

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 22 THƯ NG NI N
N M C - NGÀ  1 201

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 ( ) 

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

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

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
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 1/9. Chuùa nhaät Tuaàn 22 Thöôøng nieân naêm C.

Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc Chaêm Soùc 
Thuï Taïo laàn thöù 5 (Fifth World Day of Prayer for 
the Care of Creation).

- Thöù Hai 2/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 3/9. Leã Thaùnh Greâgoârioâ Caû, Giaùo hoaøng & Tieán

só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Tö 4/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 5/9. Leã Thaùnh Teâreâxa Calcutta.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 6/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 7/9. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa nhaät 8/9. Chuùa nhaät Tuaàn 23 Thöôøng nieân naêm C.
          Quyeân tieàn laàn 2 giuùp Ñaïi hoïc Coâng giaùo Hoa Kyø

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 9/2019

he Po e s Prayer n en ion in Se e ber 

* Cau Cho iec ao e ai D n  Xin caùc 
chính trò gia, caùc nhaø khoa hoïc vaø caùc nhaø kinh teá 
coäng taùc vôùi nhau ñeå baûo veä bieån khôi vaø ñaïi döông

* For the Protection of the Ocean: That politicians,
scientists and economists work together to protect the 

world's seas and oceans.

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

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

OÂng Pheâroâ Coå Taán Dieäp
(17/07/1935 – 27/08/2019)

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc Linh hoàn 
Pheâroâ veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho caùc tang quyeán.

NGAØY THEÁ GIÔÙI CAÀU NGUYEÄN CHO VIEÄC 
CHAÊM SOÙC THUÏ TAÏO LAÀN THÖÙ 5 (1/9/2019)
Vaøo ngaøy 6/8/2015, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 

ñaõ thieát laäp “Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc 
Chaêm Soùc Thuï Taïo”, ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 1 thaùng 
9 haèng naêm. Cuøng vôùi toaøn theå Hoäi Thaùnh ñang 
höôùng veà Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc 
Chaêm Soùc Thieân Nhieân naêm nay, Giaùo xöù chuùng ta 
haõy caàu nguyeän cho caùc nhaø laõnh ñaïo bieát ñeà ra 
nhöõng chính saùch ñuùng ñaén, bieát toân troïng moâi sinh vaø 
caàu nguyeän cho nhaân loaïi bieát yù thöùc quyù meán moâi 
tröôøng soáng cuûa mình, ñaëc bieät moïi thaønh vieân trong 
Giaùo xöù bieát löu taâm ñeán vieäc laøm saïch raùc trong 
khuoân vieân giaùo xöù, cuõng nhö taùi cheá caùc lon nhoâm do 
Nhoùm Baùc AÙi thöïc hieän.

CHƯƠNG TRÌNH GIAÙO XÖÙ DỊP LEÃ LAO ÑOÄNG
Parish Schedule on Labor Day Weekend

* Chöông trình Giaùo lyù-Vieät ngöõ-Thieáu Nhi
Thaùnh Theå: Caùc em hoïc sinh 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 ñoùng cöûa vaøo    
    vaø seõ môû cöûa trôû laïi vaøo thöù Ba 3/9.

* Thaùnh leã: Chæ coù 1 Thaùnh leã duy nhaát luùc 9 giôø 
saùng   

In observance of Labor Day d s

  s s d d s
d resumeon Sunday September 8th. 

  s s d d s
d d and re-open on Tuesday 

September 3rd.

   There will be only one Mass at 9am
d d

CHAÀU THAÙNH THEÅ 
THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (6/9)

Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 6/9/2019 seõ coù Chaàu 
Thaùnh Theå lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7 
giôø saùng ñeán 6 giôø 30 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.
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CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG NHOÙM BAÙC AÙI (5/9)
Nhaân Leã kính Thaùnh Teâreâsa Calcutta laø Boån maïng 

cuûa Nhoùm Baùc AÙi vaøo ngaøy Thöù Naêm 5/9 , Coäng ñoaøn 
Giaùo xöù nguyeän xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa 
Thaùnh nöõ ban cho Quyù Anh Chò Em trong Nhoùm ñöôïc 
nhieàu söùc khoûe vaø ôn kieân trì trong coâng vieäc phuïc vuï 

nhöõng ngöôøi ngheøo khoå vaø bò boû rôi. 

RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 9-2019
Vaøo thöù Baûy tuaàn thöù 2 haèng thaùng, Giaùo xöù coù Nghi 

thöùc Röûa toäi taïi Nhaø thôø cho caùc em, töùc laø vaøo luùc 4 
giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 14 thaùng 9. 

Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, 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 Taùm töùc 
ngaøy 7 thaùng 9 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 2 tuaàn leã tröôùc ngaøy Röûa toäi ñeå kòp laøm giaáy tôø vaø khi 
ghi danh nhôù ñem theo giaáy khai sinh cuûa em beù. 

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 giôùi tính vôùi em beù 
ñöôïc röûa toäi.

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School alendar

* 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

LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG NGÖÔØI LÔÙN (RCIA)
NIEÂN KHOAÙ 2019-2020

Giaùo Xöù ñaõ khai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2019-
2020 vaøo thöù Ba ngaøy 13 thaùng 08 naêm 2019 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 ñoùng 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 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.

H H L   I  H  PH I 
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 1/9/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1 Baø Coá Nguyeãn Xuaân Gioûi  610-390-1863
  3009 Brandon Park Dr., Garland,  TX  75044 

* Xin vui loøng ñaäu xe trong Parking Lot cuûa nhaø thôø
Giaùo Khu  2 Chò Ñoã Thò Nguyeät 972-467-7848

  2212 Fulton Dr, Garland, TX 75044 
Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Minh Hueá   214-909-6976

  2102 Meredith Ln, Garland TX 75042 
Giaùo Khu 11 A/C Leâ Vieät Cöôøng & Phi   469-233-2010

  3015 Eastwood Dr., Wylie, TX 75098  

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

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…).

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

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 
ñeán dmhcggarland@gmail.com
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
hua ha  ay 

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $17,863.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $500.00 
Tieàn In Saùch: $225.00 
Tieàn Khaán: $1,460.00 
Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   Nguyeãn Tieán Duõng $30.00 
   Vuõ Thò Khueâ $100.00  

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0070 Hoaøng Nhö Phöôùc $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0988 Laõ Thò Hoa $10.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00 
2719 Nguyeãn Emily $5.00 
2789 Ngoâ Thò Baïch-Yeán $50.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc $5.00 

Khoái Giaùo Duïc $780.00 
Hoäi Quaùn $9,234.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0528 Phaïm Thi Thay $100.00 
0659 Buøi Thaéng (Baûng Teân) $350.00 
0661 & 0662  Nguyeãn Phöôùc $300.00 
0689 Nguyeãn Traùc & Cecilia $600.00 
0701 Nguyeãn Thò Nguyeät $100.00 
0707 Nguyeãn Traùc & Cecilia $2,200.00 
0716 Hoaøng Nghóa $2,800.00 
0997 Kim Ngaân Massicot $200.00 
1006 Traàn Kim Phöôïng $800.00 

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

CATHOLIC HIGH SCHOOL PREVIEW 
NIGHTS OCTOBER 7 & 21

 Families interested in a Catholic high school education 
are invited to get to know the eight Catholic High Schools in 
the Diocese of Dallas. Admissions staff and current students 
from the schools will be on hand to answer questions and tell 
you about their high schools. Come learn more!  

 c ober   a  S  i a a holic hurch - Dallas
(12521 Inwood Road, Dallas, TX 75244) at Parish 
Commons.

 c ober   a  S  li abe h o  un ary a holic 
School (4019 S Hampton Road, Dallas, TX 75224) at 
Gymnasium.

Come and go from 6:00 p.m.-7:30 p.m. both nights! This 
event is free and open to the public. 

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.
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TIEÄC GAÂY QUYÕ GIUÙP ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN CHUÙA BA NGOÂI

h L SP S S L   
S   D

Ñaïi Chuûng vieän Chuùa Ba Ngoâi cuûa Giaùo phaän Dallas kính 
môøi caùc tín höõu tham döï Tieäc Gaây Quyõ laàn thöù 16 seõ ñöôïc toå 
chöùc vaøo 6 giôø chieàu thöù Saùu ngaøy 18/10/2019 taïi Khaùch saïn 
Renaissance Dallas Addison. Dieãn thuyeát chính cuûa Tieäc 
Gaây Quyõ laø Ñöùc Cha Michael Duca cuûa Giaùo phaän Baton 
Rouge (Louisiana). Ñeå giöõ choã vaø muoán bieát theâm chi tieát, 
xin vaøo website cuûa Ñaïi Chuûng vieän 
www.holytrinityseminary.org.
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HOÂN PHOÁI: TÌM HIEÅU VEÀ PHEÙP CHUAÅN & PHEÙP GIAO

 Phe  huan la  Pheùp chuaån hay mieãn chuaån laø 
söï nôùi loûng moät luaät thuaàn tuùy Giaùo Hoäi trong moät tröôøng 
hôïp ñaëc bieät, ñöôïc ban do nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn 
trong Giaùo Hoäi (x. Giaùo Luaät ñieàu 85). Nhö vaäy coù nghóa 
raèng neáu coù moät luaät buoäc do Giaùo Hoäi ban haønh maø 
luaät aáy trong hoaøn caûnh ñaëc bieät naøo ñoù trôû neân naëng neà 
cho tín höõu thì coù theå xin mieãn chuaån vôùi nhöõng ngöôøi 
coù thaåm quyeàn nhö ñöùc giaùm muïc giaùo phaän, cha toång 
ñaïi dieän…

Trong hoân nhaân coù nhieàu tröôøng hôïp caàn mieãn chuaån 
nhö khaùc ñaïo, chöa ñuû tuoåi keát hoân, hoï maùu haøng ngang 
baäc 3 vaø 4, lôøi khaán troïn ñôøi, hoï keát baïn…, mieãn chuaån 
theå thöùc Giaùo Luaät.

Nhöõng ngaên trôû theo luaät Chuùa hoaëc luaät töï nhieân thì 
khoâng chuaån ñöôïc thí duï nhö baát löïc, hoï maùu haøng doïc…

Vaäy pheùp chuaån laø vieäc thaåm quyeàn cuûa Giaùo Hoäi 
cho pheùp trong tröôøng hôïp ñaëc bieät khoûi phaûi tuaân giöõ 
caùc ñieàu luaät buoäc.

Thí duï nhö hai beân keát hoân maø moät beân coù ñaïo coøn 
beân kia chöa röûa toäi thì hoân nhaân seõ khoâng thaønh theo 
Giaùo Luaät ñieàu 1086 §1: Hoân nhaân giöõa moät ngöôøi ñaõ 
ñöôïc röûa toäi trong Giaùo Hoäi Coâng giaùo hoaëc ñaõ ñöôïc 
nhaän vaøo Giaùo Hoäi aáy vôùi moät ngöôøi khoâng ñöôïc röûa toäi 
thì baát thaønh.

Neáu xin ñöôïc pheùp chuaån khaùc ñaïo thì hoï seõ keát hoân 
thaønh söï nghóa laø neân vôï choàng thaät söï tröôùc maët Chuùa 
vaø Giaùo Hoäi. Coù pheùp chuaån roài thì hai ngöôøi môùi tieán 
haønh nghi thöùc keát hoân.

Xöa nay ngöôøi ta vaãn duøng töø pheùp chuaån ñeå noùi veà 
pheùp chuaån khaùc ñaïo neân laàm töôûng pheùp chuaån laø hoân 

phoái chöù thöïc ra pheùp chuaån chæ laø söï mieãn chuaån ñeå coù 
theå keát hoân thaønh söï. Sau ñoù hoï phaûi cöû haønh Nghi thöùc 
Hoân Phoái nhö ñaõ ñöôïc quy ñònh. Vaäy pheùp chuaån khoâng 
phaûi laø pheùp hoân phoái.

 Phe  iao la  Ñoù laø nghi thöùc cöû haønh hoân phoái 
ngoaøi Thaùnh leã. Neáu nghi thöùc ñöôïc cöû haønh trong Thaùnh 
leã Hoân Phoái ngöôøi ta goïi laø pheùp cöôùi hay leã cöôùi. Ñaây 
chæ laø caùch phaân bieät cuûa ngöôøi Vieät Nam thoâi chöù ôû  

 khoâng phaân bieät pheùp giao hay pheùp cöôùi.
Keát hoân ngoaøi Thaùnh leã thöôøng xaûy ra khi hoân nhaân 

ñöôïc tieán haønh cho hai ngöôøi ñaõ lôùn tuoåi hoaëc hoï taùi hoân 
khi ngöôøi phoái ngaãu ñaõ qua ñôøi ñeå traùnh söï dò nghò, hoaëc 
cho ñoâi hoân nhaân khaùc ñaïo maø coù moät beân khoâng röûa toäi.

Cuõng caàn löu yù raèng hoân phoái cuûa moät ngöôøi Coâng 
giaùo vaø moät ngöôøi khoâng röûa toäi thöôøng cöû haønh ngoaøi 
Thaùnh leã vaø duø ñöôïc cöû haønh trong nhaø thôø thì hoân nhaân 
cuûa hoï vaãn laø hoân nhaân töï nhieân. Coøn neáu ngöôøi chöa röûa 
toäi hoïc ñaïo ñeå trôû thaønh ngöôøi Coâng giaùo thì hoân phoái töï 
nhieân cuûa hoï ñöôïc Chuùa Gieâsu naâng leân haøng bí tích maø 
khoâng phaûi laøm laïi pheùp hoân phoái naøo caû (x. Giaùo Luaät 
1055 §1).

Giuse Nguyeãn Ngoïc Bích, DCCT
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“He who exalts himself will be humbled”

One sabbath when he went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. 7
Now he told a parable to those who were invited, when he marked how they chose the places of honor, saying to 

them, 8 “When you are invited by any one to a marriage feast, do not sit down in a place of honor, lest a more eminent 
man than you be invited by him; 9 and he who invited you both will come and say to you, `Give place to this man,’ and 
then you will begin with shame to take the lowest place. 10 But when you are invited, go and sit in the lowest place, 
so that when your host comes he may say to you, `Friend, go up higher’; then you  will be honored in the presence of 
all who sit at table with you. 11 For every one who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will 
be exalted.”

Scripture: Luke 14:1, 7-11

Meditation: Who wants to be last? Isn’t it only natural to 
desire respect and esteem from others? Jesus’ parable of the guests 
invited to the marriage feast probes our motives for seeking honor 
and position. Self-promotion is most often achieved at the expense of 
others! Jesus’ parable reinforces the teaching of Proverbs: Do not put 
yourself forward in the king’s presence or stand in the place of the 
great; for it is better to be told, “Come up here,” than to be put lower 
in the presence of the prince (Proverbs 25:6-7).

True humility frees us to be our true selves as God sees us
What is true humility and why should we make it a characteristic 

mark of our life and action? True humility is not feeling bad about 
yourself, or having a low opinion of yourself, or thinking of yourself 
as inferior to others. True humility frees us from preoccupation with 
ourselves, whereas a low self-opinion tends to focus our attention on 
ourselves. Humility is truth in self-understanding and truth in action. 
Viewing ourselves truthfully, with sober judgment, means seeing 
ourselves the way God sees us (Psalm 139:1-4). A humble person 
makes a realistic assessment of himself or herself without illusion 
or pretense to be something he or she is not. The humble regard 
themselves neither smaller nor larger than they truly are. 

True humility frees us to be our true selves and to avoid despair 
and pride. A humble person does not have to wear a mask or put on 
a facade in order to look good to others, especially to those who are 
not really familiar with that person. The humble are not swayed by 
accidentals, such as fame, reputation, success, or failure.

True humility frees us to love and serve selflessly for the 
good of others

Humility is the queen or foundation of all the other virtues because 
it enables us to view and judge ourselves correctly, the way God sees 
us. Humility leads to true self-knowledge, honesty, realism, strength, 
and dedication to give ourselves to something greater than ourselves. 
Humility frees us to love and serve others selflessly, for their sake, 
rather than our own. Paul the Apostles, gives us the  greatest example 
and model of humility in the person of Jesus Christ, who emptied 
himself, taking the form of a servant, ...who humbled himself and 

became obedient unto death, even death on a cross (Philippians 2:7-
8). The Lord Jesus gives grace to those who seek him humbly. Do you 
want to be a servant as Jesus served?

“Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free 
from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble 
as you are humble and to love freely and graciously all whom you call 
me to serve.”

Daily Quote from the early church fathers: Jesus 
calls us to be humble, modest, and praiseworthy, by 
Cyril of Alexandria (376-444 AD) 

“’When,’ he says, ‘a man more honorable than you 
comes, he that invited you and him will say, ‘Give this 
man place.’ Oh, what great shame is there in having to 
do this! It is like a theft, so to speak, and the restitution 
of the stolen goods. He must restore what he has 
seized because he had no right to take it. The modest 
and praiseworthy person, who without fear of blame 
might have claimed the dignity of sitting among the 
foremost, does not seek it. He yields to others what 
might be called his own, that he may not even seem to 
be overcome by empty pride. Such a one shall receive 
honor as his due. He says, ‘He shall hear him who 
invited him say, “Come up here.”... If any one among 
you wants to be set above others, let him win it by the 
decree of heaven and be crowned by those honors that 
God bestows. Let him surpass the many by having the 
testimony of glorious virtues. The rule of virtue is a 
lowly mind that does not love boasting. It is humility. 
The blessed Paul also counted this worthy of all esteem. 
He writes to those who eagerly desire saintly pursuits, 
‘Love humility.’” (excerpt from COMMENTARY ON 
LUKE, HOMILY 101.5)
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