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

N hững người làm việc lâu năm ở Vatican thường hay kể 
một câu chuyện thật cảm động về Thánh Giáo hoàng 

Gioan Phaolô II và một linh mục ăn xin. Số là một ngày 
kia, một linh mục đến Rôma và xin được có một buổi yết 

kiến riêng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong thời gian 
chờ đợi buổi yết kiến ở Rôma, vị linh mục có lần vào một nhà thờ 
để cầu nguyện thì thấy một người 
ăn xin mặt trông rất quen thuộc. 
Sau khi hỏi han, vị linh mục mới 
nhận ra đấy là người linh mục bạn 
học trước đây ở chủng viện. Vì 
thế, trong buổi yết kiến riêng với 
Đức Gioan Phaolô II, vị linh mục 
nêu ra trường hợp người linh mục 
ăn xin. Thế thì, Đức Thánh Cha 
mời vị linh mục cùng với người 
bạn linh mục ăn xin đến ăn tối với 
ngài. Đến cuối bữa ăn, Đức Gioan 
Phaolô II xin mọi người ra ngoài, 
để ngài ở lại với người linh mục 
ăn xin. Khoảng 15 phút sau, người 
linh mục ăn xin bước ra với khuôn 
mặt dàn dụa nước mắt. Sau đó, vị 
này cho biết là Đức Thánh Cha đã 
xin giải tội cho ngài. Nghe vậy, vị 
linh mục ăn xin nói rằng vì đã bỏ 
bê thiên chức linh mục lâu năm nên 
không xứng đáng ban bí tích hòa 
giải cho Đức Thánh Cha. Đức Gioan 
Phaolô II liền nói: “Cha là Giám 
mục Rôma và Cha phục hồi chức 
linh mục của con ngay bây giờ.” Sau 
đó, Đức Gioan Phaolô II quỳ xuống 
xưng tội với người linh mục ăn xin 
và sau đó vị linh mục này cũng quỳ 
xuống xưng tội với Đức Thánh Cha. 
Đức Gioan Phaolô II cũng ra bài sai 
cho vị linh mục ăn xin là đi làm mục vụ cho những người ăn xin và 
vô gia cư ở Rôma

Câu chuyện có thật trên đây cho thấy Đức Thánh Giáo hoàng 
Gioan Phaolô  đ  ý thức rất rõ về lòng thương xót của Thiên Chúa 
đối với mình, đặc biệt qua Bí tich Hòa giải, để rồi có thể yêu thương 
chăm sóc tận tình những con chiên lạc.

Trong bài Tin M ng (Lc 18:9-14), Chúa Giêsu trình bày một 
dụ ngôn về hai người cầu nguyện trong Đền thờ, một người biệt phái 

và một người thu thuế. Người biệt phái khi cầu nguyện, tâm trí lúc 
nào cũng hướng đến bản thân qua việc nhớ lại những điều đ  th c 
hiện như ăn chay và làm phúc. Tuy nhiên, lòng đạo đức của người 
biệt phái ch  có mục đích chính là tạo cho ông ta có cảm giác an toàn 
về việc sống đạo, mà không d n đến việc sống tâm giao với Thiên 
Chúa. Tệ hơn thế nữa, người biệt phái lại mắc phải bệnh kiêu ngạo 
khi so sánh mình với người thu thuế là hạng người bị x  hội khinh 
miệt vì bị xem là tiếp tay cho nhà cầm quyền đế quốc Rôma để bóc 
lột và làm giàu trên xương máu người đồng hương Do thái. Trong 
khi đó, ý thức về những điều sai trái mình làm, người thu thuế đ  
thành tâm thú tội và xin Thiên Chúa thứ tha. Chính thái độ khiêm 

tốn cầu nguyện này đ  chạm đến trái 
tim dịu hiền của Thiên Chúa và được 
Ngài chấp nhận.

 ngh a của bài dụ ngôn này thật 
rõ ràng và vì vậy, trong Thánh lễ nào, 
c ng với linh mục chủ tế, chúng ta đọc 
Kinh Cáo Mình “…Lỗi tại tôi, lỗi tại 
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…” Tuy vậy, 
trong th c tế cuộc sống, chúng ta có 
khuynh hướng bắt chước người biệt 
phái hơn là người thu thuế. Đó là khi 
chúng ta tìm cách làm cho người ta 
ca ngợi và nhìn nhận về những thành 
công của chính mình, mà quên đi rằng 
tất cả ơn lành đến t  Thiên Chúa. 
Đó là khi chúng ta khinh khi người 
khác với những lời ch  trích vô tâm, 
xúc phạm đến tâm hồn và phẩm giá 
người khác. Điều oái ăm hơn nữa, đó 
là khi chúng ta cứ bưới móc lỗi lầm 
người khác mà không nhận ra hoặc 
không muốn nhìn nhận những thiếu 
sót, lầm lỗi của mình với họ, nhiều 
khi ngay cả đối với người thân trong 
gia đình.

Đúng thế, ch  khi nào chúng ta 
dẹp b  đi thói kiêu căng, hợm h nh, 
và thành thật thú nhận về tội lỗi và 
s  bất xứng của mình trước mặt 

Thiên Chúa, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn lệ thuộc 
vào Ngài và như thế dễ dàng để lòng thương xót và tha thứ của Ngài 
bao phủ tâm hồn chúng ta để rồi chúng ta cảm nghiệm được bình an 
và niềm vui trong cuộc đời.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức Mẹ Mân Côi 
ban cho tất cả chúng ta lúc nào cũng có lòng ăn năn thống hối của 
người thu thuế “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” để 
chúng ta có thể đón nhận ơn tha thứ của Ngài và rồi s  không ng ng 
cố gắng hoán cải cũng như bước đi trong ánh sáng cứu độ của Ngài 
để đến với tha nhân trong lòng yêu mến. †

thành tâm thú tội và xin Thiên Chúa thứ tha. Chính thái độ khiêm 

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 30 THƯ NG NI N
N M C - NGÀ  27 10 201

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 Văn Phòng GX hoặc (562) 682-8591

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
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



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

Chuùa Nhaät Tuaàn 30 Thöôøng Nieân Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 27-10-2019   

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 27/10. Chuùa nhaät Tuaàn 30 Thöôøng nieân naêm C.

                
     

- Thöù Hai 28/10. Leã Thaùnh Simoâng vaø Giuña, Toâng ñoà.
 ễ Kính.

- Thöù Ba 29/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 30/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 31/10 trong Tuaàn 30 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 1/11. Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ. Leã Troïng Buoäc.
- Thöù Baûy 2/11. Leã Caàu Cho Caùc Linh Hoàn.
- Chuùa nhaät 3/11. Chuùa nhaät Tuaàn 31 Thöôøng nieân naêm C.

                 
   

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
a N  ngày 27/10/2019   úc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   Baø Nguyeãn Thò Töôi  214-991-5009    

706 E. Muirfield Rd, Garland  TX 75044
Giaùo Khu 4   OÂ/B Döông Chí Nhaân  972-834-9345               

 1609 Rahall t, Garland, TX 75040 
Giaùo Khu 5   OÂ Ñoã Toaùn                 469-878-8183 

           1901 J J Pearce Dr, Richardson, TX 75081
Giaùo Khu 7   A/C Nguyeãn Traùc & Vaân  214-909-3699

       

Thöù Baûy 26/10/2019   uùc 7: 0PM  
Giaùo Khu 12  OÂ/B Nguyeãn Ñoân & Ñaøo   214-202-9449 

 101 Green Acres Dr., Murphy  TX 75094

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

Linh muïc Toâma Nguyeãn Ngoïc Thanh
(20/05/1941 – 18/10/2019)

OÂng Giuse Nguyeãn Vaên Gaám
(10/11/1941 – 19/10/2019)

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng ñoaøn 
nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa Linh hoàn Thaày Caû Toâma 
vaø OÂng Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 
troâng cho caùc tang quyeán.

CHÖÔNG TRÌNH 
LEÃ CAÙC THAÙNH (1/11) &  

LEÃ CAÀU CHO CAÙCLINH HOÀN (2/11)
* Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ (1/11): Leã Buoäc
- Thöù Naêm 31/10: Leã Voïng luùc 7pm
- Thöù Saùu 1/11: Coù 4 Thaùnh leã luùc 6:45am, 9:00am,

7:00pm & 9:00pm
* Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Qua Ñôøi (2/11):
- Thöù Baûy 2/11: Taïi Nhaø thôø luùc 8am; taïi Nhaø Bình an

(Columbarium) luùc 11 giôø saùng.
Troïn thaùng 11 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh rieâng ñeå caàu 

nguyeän cho linh hoàn nhöõng ngöôøi quaù coá, linh hoàn toå 
tieân, oâng baø, cha meï, thaân baèng quyeán thuoäc, caùc chieán só 
vò quoác vong thaân, caùc aân nhaân, caùc linh hoàn moà coâi. 

CHÆ DAÃN VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN AÂN XAÙ CHO 
CAÙC LINH HOÀN

KHI VIEÁNG NHAØ THÔØ & VIEÁNG NGHÓA TRANG
Töø tröa ngaøy Leã Caùc Thaùnh (1/11) ñeán nöûa ñeâm ngaøy 

Leã Caùc Linh Hoàn (2/11), nhöõng ai vieáng nhaø thôø, nhaø 
nguyeän (ñoïc moät kinh Laïy Cha vaø moät kinh Tin Kính) thì 
ñöôïc höôûng moät ôn toaøn xaù, vôùi nhöõng ñieàu kieän thöôøng 
leä (xöng toäi, röôùc leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo hoaøng); 
nhöng phaûi daønh cho caùc linh hoàn. Ôn ñaïi xaù moãi ngaøy 
ñöôïc höôûng moät laàn maø thoâi.

Töø ngaøy 01/11 ñeán ngaøy 08/11 naøy, caùc tín höõu thaønh 
kính ñi vieáng nghóa trang hoaëc Nhaø Bình an trong Giaùo xöù 
(vaø duø chæ coù ñoïc kinh thaàm caàu nguyeän cho caùc linh hoàn) 
cuõng ñöôïc höôûng nhôø moät ôn toaøn xaù, nhöng phaûi chæ cho 
caùc linh hoàn (trong 8 ngaøy naøy, moãi ngaøy ñöôïc höôûng ôn 
toaøn xaù moät laàn maø thoâi).

Caùc ngaøy khaùc trong naêm, khi ñi vieáng nghóa trang, 
Nhaø Bình an trong Giaùo xöù vaø caàu nguyeän cho caùc linh 
hoàn, thì ñöôïc höôûng nhôø ôn tieåu xaù. 

(Thuû baûn AÂn xaù Enchiridion Indulgentiarum, naêm 1999, 
concessio 29).

CHAÀU THAÙNH THEÅ 
THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (1/11)

Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 1/11/2019 seõ coù Chaàu 
Thaùnh Theå lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 
Kính Caùc Thaùnh Nam Nöõ, töùc laø töø 7 giôø 30 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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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

FAMILY BIBLE CHALLENGE
 The Leadership Institute of the Diocese of Bridgeport 

has invited the families in the Diocese of Dallas to join in 
the Family Bible Challenge. The Family Bible Challenge 
begins on Catechetical Sunday, September 15, 2019. 
Families can join at any time.

Each Sunday, families will receive an email identifying 
a new passage that they are asked to read together as a 
family, reflect upon, and discuss. We will provide the 
passage and the questions. You just have to make the time.

The “challenge” is to engage your family with Sacred 
Scripture. There is no contest. There are no rules. There 
is, however, the great benefit of falling in love with Jesus 
through the power of the Good News found in the Bible.

Parishes are asked to share this Family Bible Challenge 
with their families. There is no cost to participate.

Register Here for the Family Bible Challenge: https://
familybiblechallenge.org/

RÖÛA TOÄI TREÛ EM 
a t a t

Neáu cha meï naøo muoán con em ñöôïc röûa toäi, xin löu yù laø 
ngaøy röûa toäi saép ñeán laø thöù Baûy ngaøy 9 thaùng 11 vaøo luùc 4 
giôø chieàu taïi Nhaø thôø. Coøn Lôùp hoïc veà Röûa toäi cho cha meï 
vaø ngöôøi ñôõ ñaàu seõ do Thaày Phoù teá Vincent Ñaøm Höõu Thö 
höôùng daãn taïi Phoøng 115 ôû Trung Taâm Thaùnh An Phong 
luùc 7 giôø toái thöù Baûy ngaøy 2 thaùng 11. Muoán ghi danh, xin 
vui loøng leân Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc giôø laøm vieäc ñeå 
ñieàn ñôn.  

Do you want to get your child baptized? The next baptism 
date is Saturday November 9 at 4pm in the Church and the 
baptism class for parents and godparents will be on 
Saturday November 2 at 7pm in Room 115 of St. Alphonsus 
Center. To register, please go to the Parish Office during 
business hours to fill out the form.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑÖA MÌNH THAÙNH CHUÙA 
CHO BEÄNH NHAÂN

Taùc vuï trao Mình Thaùnh Chuùa laø traùch nhieäm cuûa linh 
muïc vaø phoù teá. Tuy nhieân, vì nhu caàu, moät soá giaùo daân coù 
theå ñöôïc uûy nhieäm ñeå giuùp linh muïc vaø phoù teá ñeå trao 
Mình Thaùnh Chuùa cho caùc giaùo daân khaùc trong Thaùnh 
leã vaø/hoaëc cho caùc beänh nhaân taïi tö gia, beänh vieän, nhaø 
höu döôõng. Nhöõng ngöôøi naøy ñöôïc goïi laø Thöøa Taùc vieân 
Ngoaïi thöôøng cho Röôùc leã (Extraodinary Ministers of Holy 
Communion) chæ coù theå thi haønh taùc vuï coù thôøi haïn vôùi söï 
uûy thaùc cuûa Cha Chính xöù vaø sau khi ñaõ ñöôïc höôùng daãn 
caån thaän veà vieäc trao Mình Thaùnh Chuùa. Ngoaøi ra, caùc 
Thöøa taùc vieân naøy cuõng phaûi coù loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu 
Thaùnh Theå cuõng nhö coù ñôøi soáng caàu nguyeän vaø ñaïo ñöùc 
xöùng hôïp. 

Vì theá, ñeå baûo veä tính chaát thaùnh thieâng cuûa Mình 
Thaùnh Chuùa, xin nhöõng giaùo daân naøo khoâng phaûi laø Thöøa 
taùc vieân Ngoaïi thöôøng cho Röôùc Leã, khi leân röôùc leã ñöøng 
töï ñoäng xin theâm Mình Thaùnh Chuùa cho ngöôøi thaân cuûa 
mình ôû nhaø. Neáu ai coù thaân nhaân ñau yeáu, khoâng theå ñeán 
tham döï Thaùnh Leã ñöôïc, xin vui loøng lieân laïc vôùi Vaên 
phoøng Giaùo xöù ñeå caùc cha hoaëc Thöøa taùc vieân giaùo daân 
ñeán thaêm vaø trao Mình Thaùnh Chuùa.

Ngoaøi ra, ñeå traùnh tröôøng hôïp phaïm söï thaùnh, xin anh 
chò em khi leân röôùc leã hoaëc baèng mieäng hoaëc baèng tay, 
xin löu yù phaûi cung kính ñöa vaøo mieäng ngay tröôùc khi rôøi 
khoûi nôi nhaän Mình Thaùnh Chuùa. Nhöõng anh chò em ñi leã 
coá gaéng löu taâm ñeå yù ñeán nhöõng tröôøng hôïp coù theå xuùc 
phaïm ñeán Mình Thaùnh Chuùa vaø mau choùng thoâng baùo cho 
nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm.

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ COÂNG GIAÙO DALLAS
Dallas Catholic Youth Conference (DCYC) 

Ñöôïc söï baûo trôï cuûa Giaùo phaän Dallas, Ñaïi hoäi Giôùi 
Treû Coâng Giaùo laø moät cô hoäi toát cho caùc em theâm loøng 
yeâu meán Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø Chaàu Thaùnh 
Theå, vaø sinh hoaït vôùi caùc em töø nhöõng giaùo xöù khaùc trong 
Giaùo phaän. Ñaïi hoäi giôùi treû naøy daønh cho nhöõng em lôùp 
trung hoïc vaø döôùi 18 tuoåi vaø seõ ñöôùc toå chöùc vaøo ngaøy 14– 
16 thaùng 2, naêm 2020 taïi Frisco Convention Center. Leä phí 
laø $200 vaø ngaøy haïn ñeå ghi danh laø ngaøy 08 thaùng 12. Ñeå 
bieát theâm chi tieát, Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc trong nhöõng 
ngaøy Chuùa nhaät.

What: Sponsored by Diocese of Dallas, Dallas Catholic 
Youth Conference (DCYC) is an opportunity for youth to 
meet Jesus through talks, music, Eucharistic Adoration, 
Reconciliation, and meeting other youth in the diocese.

Who: Any high school students under the age of 18
When: Friday, February 14 - Sunday, February 16, 

2020
Where: Frisco Convention Center/ Embassy Suites 

Hotel

Fee: $200
Due Date:  December 08, 2019 
Please pick up applications for registration in Khoái 

Giaùo Duïc Office.

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP THEÂM SÖÙC (27/10)
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2019 ñeán 

hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 27 thaùng 10, 1giôø45 – 3giôø chieàu ôû 
Nhaø Gieârañoâ. Lôùp Theâm Söùc laø Lôùp GL_10A, GL_10B, 
GL_10C, vaø GL_10J.  
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NATIONAL VOCATIONS AWARENESS WEEK 
NOVEMBER 3-9, 2019

November 1-3, 2019 - ABLAZE Retreat
All youth from grades 8th – 12th are invited to attend this fun, faith, and joy-filled weekend retreat celebrating our Catholic 

Faith. There will be great music, fellowship, talks, Mass, Adoration and more at this Eucharistic centered Retreat. Talks will 
be given by the Franciscan Friars of the Renewal. Find more information atwww.ablazeretreat.com.

November 3-4, 2019 Come and See at Holy Trinity Seminary
This is an event for 17+ year old men who wish to discern their vocation more seriously by experiencing the daily life of 

a seminarian. They will experience the seminarys routine of prayer, classes, meals, and brotherhood with other men seeking 
after the Lords will in their life.

Contact the Office of Vocations for more information 214-379-2860.
November 4, 2019 St. Andrew Dinner at Holy Trinity Seminary

This evening is for young men between the grades 9th - 12th who would like to explore more about the priesthood. The 
evening will begin at 6:00 p.m. with Mass followed by a short program, dinner and a tour of the seminary. If you know of a 
young man that is interested in more information please have them contact the Office of Vocations at 214-379-2860 or register 
atwww.dallasvocations.org.

November 9, 2019 Marian Brunch for High School Women
This event is for young women between the grades of 9th-12th who are interested in learning more about the religious and 

consecrated life. We will begin with 9:30 a.m. Mass at St. Rita Catholic Church followed by a brunch and short program. If you 
know of a young woman that may be interested in more information please have her contact the Office of Vocations at 214-
379-2860 or register atwww.dallasvocations.org.

TOÅNG GIAÙO PHAÄN SAØI GOØN COÙ TAÂN TOÅNG GIAÙM MUÏC

Hoâm thöù Baûy ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2019, Ñöùc Toång Giaùm muïc Marek Zalewski, Söù thaàn Toaø Thaùnh taïi Singapore kieâm 
Ñaïi dieän Toaø Thaùnh khoâng thöôøng truù taïi Vieät Nam coâng boá cho bieát Ñöùc Giaùo hoaøng Phanxicoâ ñaõ boå nhieäm Ñöùc cha Giuse 
Nguyeãn Naêng, ñang laø Giaùm muïc Giaùo phaän Phaùt Dieäm, laøm Toång Giaùm muïc Toång Giaùo phaän Saøigoøn, ñoàng thôøi, ngaøi cuõng 
ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm quaûn Toâng toaø Giaùo phaän Phaùt Dieäm. Toång giaùo phaän Saøigoøn ñaõ troáng toøa töø ngaøy 6 thaùng Ba 
naêm 2018 khi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc qua ñôøi ñoät ngoät taïi Roâma trong chuyeán ñi ad limina ñeå vieáng moä 
hai thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ, Phaoloâ vaø thaêm caùc cô quan trung öông Toøa Thaùnh.

Tieåu söû Ñöùc Taân Toång Giaùm muïc Giuse Nguyeãn Naêng
24/11/1953: Sinh taïi Phuùc Nhaïc, Yeân Khaùnh, Ninh Bình (Gp. Phaùt Dieäm)
1962-1970: Tu hoïc taïi Tieåu chuûng vieän Thaùnh Giuse, Saøi Goøn
1970-1977: Tu hoïc taïi Giaùo hoaøng Hoïc vieän Thaùnh Pioâ X Ñaø Laït
1977-1988: Lao ñoäng taïi giaùo xöù Baïch Laâm, Gia Kieäm, Gp. Xuaân Loäc
1989-1990: Giuùp xöù Thuaän Hoaø, Bieân Hoaø, Gp. Xuaân Loäc
09/06/1990: Thuï phong linh muïc taïi Xuaân Loäc
1990-1998: Chính xöù Thuaän Hoaø, Bieân Hoaø, Gp. Xuaân Loäc
1998-2002: Du hoïc Roma, toát nghieäp Tieán só Thaàn hoïc Tín lyù
2003-2005: Ñaëc traùch Chuûng sinh Giaùo phaän Xuaân Loäc
2006-2009: Giaùm ñoác Ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse Xuaân Loäc
25/07/2009: Ñöôïc Ñöùc Giaùo hoaøng Beâneâñictoâ XVI boå nhieäm laøm Giaùm muïc Chính toaø Giaùo phaän Phaùt Dieäm
08/09/2009: Leã truyeàn chöùc Giaùm muïc taïi Phaùt Dieäm. Chuû phong laø Ñöùc cha Ñaminh Nguyeãn Chu Trinh vôùi 2 vò Phuï 
phong              
Chaâm ngoân giaùm muïc:     ï
19/10/2019: Ñöôïc Ñöùc Giaùo hoaøng Phanxicoâ boå nhieäm laøm Toång Giaùm muïc Toång Giaùo phaän Saøigoøn kieâm Giaùm quaûn 

Toâng toaø Giaùo phaän Phaùt Dieäm
Trong Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam, Ñöùc cha Giuse Nguyeãn Naêng ñaõ ñaûm nhaän caùc chöùc vuï: Chuû tòch Uyû ban Loan baùo 

Tin Möøng (2010-2013); Chuû tòch Uyû ban Giaùo lyù Ñöùc Tin (2013-2016); Phoù chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc (2016-2019); 
vaø trong Ñaïi hoäi XIV vöøa dieãn ra taïi Giaùo phaän Haûi Phoøng, Ñöùc cha Giuse Nguyeãn Naêng ñaõ ñöôïc baàu laïi vaøo chöùc vuï Phoù 
chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc, nhieäm kyø 2019-2022.
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THOÁNG KEÂ GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ NAÊM 2017

Nhaân Ngaøy Theá giôùi Truyeàn giaùo laàn thöù 93 hoâm Chuùa Nhaät 20/10 vöøa qua, ñöôïc cöû haønh trong boái caûnh Thaùng Truyeàn giaùo 
ngoaïi thöôøng thaùng 10/2019, nhö thöôøng leä, haõng tin Fides ñöa ra moät soá thoáng keâ ñöôïc choïn ñeå cung caáp moät caùi nhìn toaøn boä 
veà Giaùo hoäi treân theá giôùi.

Caùc soá lieäu thoáng keâ trích töø Nieân giaùm Toøa Thaùnh vaø ñöôïc caäp nhaät ngaøy 31/12/2017, lieân quan ñeán caùc thaønh phaàn trong 
Giaùo hoäi, caùc cô sôû muïc vuï, caùc hoaït ñoäng trong laõnh vöïc y teá, töø thieän vaø giaùo duïc.

Daân soá theá giôùi gia taêng
Theo thoáng keâ naøy, cho ñeán ngaøy 31/12/2017, daân soá theá giôùi laø 7.408.374.000; taêng hôn 56 trieäu ngöôøi so vôùi naêm 2016 

tröôùc ñoù. Daân soá gia taêng cao nhaát laø taïi chaâu Phi, roài ñeán chaâu AÙ, tieáp ñeán laø chaâu Myõ, chaâu AÂu vaø chaâu Ñaïi döông. Ñaëc bieät, 
sau 3 naêm lieân tuïc giaûm, daân soá chaâu AÂu taêng hôn 1 trieäu ngöôøi trong naêm 2017.

Soá tín höõu Coâng giaùo cuõng gia taêng
Cuõng vaøo cuøng ngaøy cuoái naêm 2017, soá tín höõu Coâng giaùo treân toaøn theá giôùi laø 1.313.278.000, taêng 14.219.000, baèng vôùi soá 

tín höõu gia taêng trong naêm 2016. Sau 3 naêm lieân tuïc giaûm, soá tín höõu Coâng giaùo taïi chaâu AÂu taêng 259 ngaøn trong naêm 2017. Soá 
tín höõu taïi caùc chaâu luïc khaùc cuõng gia taêng, noåi baät laø chaâu Phi vôùi hôn 5,5 trieâu, tieáp ñeán laø Myõ chaâu vôùi hôn 6 trieäu, vaø AÙ chaâu 
hôn 2 trieäu.

Soá tín höõu trung bình cho moät linh muïc
Vôùi tyû soá gia taêng, tyû leä trung bình giaùo daân maø moät linh muïc phaûi chaêm soùc muïc vuï cuõng gia taêng; trung bình laø 3.168 tín 

höõu cho moät linh muïc. Taïi Myõ chaâu, AÂu chaâu vaø chaâu Ñaïi döông, soá tín höõu trung bình moãi linh muïc chaêm soùc gia taêng, nhöng 
taïi AÙ chaâu vaø Phi chaâu thì laïi giaûm.

Soá cô sôû truyeàn giaùo coù moät linh muïc thöôøng truù taêng theâm 2.659; ñaëc bieät taïi Myõ chaâu taêng theâm 460 ñieåm vaø AÙ chaâu theâm 
133, trong khi taïi chaâu Phi vaø chaâu AÂu coù suy giaûm. Caùch chung, caùc cô sôû truyeàn giaùo khoâng coù linh muïc thöôøng truù giaûm taïi 
taát caû chaâu luïc, toång coäng giaûm bôùt 4.696 cô sôû.

Giaùm muïc, linh muïc, phoù teá
Soá Giaùm muïc trong naêm 2017 laø 5389 vò, taêng theâm 36 vò so vôùi naêm 2016. Soá linh muïc giaûm 387 vò so vôùi naêm 2016, coøn 

414.582 vò; trong soá naøy coù 281.810 linh muïc trieàu vaø 132.772 linh muïc doøng. Soá linh muïc taïi chaâu AÂu giaûm nhieàu nhaát, 2.946 
vò, trong khi taïi chaâu Phi vaø chaâu AÙ, moãi nôi taêng hôn 1000 vò. Soá phoù teá vónh vieãn gia taêng theâm 582 vò, vôùi toång soá laø 46.894 
vò; chaâu Myõ coù soá phoù teá vónh vieãn taêng theâm nhieàu nhaát, 408 vò, tieáp ñeán laø chaâu AÂu, 142 vò.

Tu só
Caùc nam tu só khoâng phaûi laø linh muïc giaûm naêm thöù naêm lieân tieáp; naêm 2017 giaûm gaàn 1100 vò, xuoáng coøn 51.535 vò. Chæ coù 

taïi chaâu Phi taêng 48 vò, coøn taïi caùc chaâu luïc khaùc ñeàu giaûm.
Soá nöõ tu cuõng giaûm bôùt 10.535 chò, xuoáng coøn 648.910. Taïi Phi chaâu taêng gaàn 1500 chò vaø AÙ chaâu taêng 1.118 chò, coøn taïi 

chaâu AÂu giaûm gaàn 8000 vaø chaâu Myõ giaûm gaàn 5000.
Soá thaønh vieân caùc tu hoäi ñôøi nam coøn 585, giaûm nheï taïi caùc chaâu luïc. Trong khi caùc tu hoäi ñôøi nöõ cuõng giaûm bôùt 343 thaønh 

vieân, xuoáng coøn 22.057 chò.
Soá thöøa sai giaùo daân vaø giaùo lyù vieân gia taêng
Soá caùc thöøa sai giaùo daân vaø giaùo lyù vieân treân toaøn theá giôùi laø 355.800, taêng 1.057, ñaëc bieät laïi chaâu AÂu taêng 836 vaø chaâu Myõ 

taêng 691. Soá giaùo lyù vieân toång coäng treân 5 chaâu luïc laø 3.120.321. Chæ coù chaâu AÂu bò giaûm gaàn 2900 ngöôøi, coøn taïi caùc chaâu luïc 
khaùc ñeàu gia taêng, ñaëc bieät taïi Myõ chaâu taêng 22.532 vaø Phi chaâu taêng 11.405.

Soá ñaïi chuûng sinh, caû trieàu vaø doøng, giaûm hôn 800 ngöôøi trong naêm 2017, toång soá coøn 115.328 thaày. Chaâu Phi taêng 786 thaày 
trong khi Myõ chaâu giaûm 853, AÂu chaâu 401 vaø AÙ chaâu 385. Soá tieåu chuûng sinh cuõng giaûm 835 ngöôøi, coøn 100.781.

Lónh vöïc giaùo duïc
Trong lónh vöïc giaùo duïc, Coâng giaùo ñieàu haønh hôn 71 ngaøn tröôøng maãu giaùo, vôùi gaàn 7 trieäu 304 ngaøn hoïc sinh; 101.527 

tröôøng tieåu hoïc vôùi hôn 34 trieäu 558 ngaøn hoïc sinh; 48.560 tröôøng trung hoïc cô sôû vôùi hôn 20 trieäu 320 ngaøn hoïc sinh. Giaùo hoäi 
coøn ñaøo taïo gaàn 2 trieäu 346 ngaøn hoïc sinh trung hoïc vaø hôn 2 trieäu 945 ngaøn sinh vieân ñaïi hoïc.

Lónh vöïc baùc aùi vaø y teá
Veà lónh vöïc baùc aùi vaø y teá, Giaùo hoäi ñieàu haønh 5.269 beänh vieän, phaàn lôùn ôû chaâu Myõ vaø chaâu Phi; hôn 16 ngaøn traïm xaõ, chuû 

yeáu taïi chaâu Phi, chaâu Myõ vaø chaâu AÙ; 646 cô sôû chaêm soc ngöôøi phong cuøi, chuû yeáu ôû AÁ vaø Phi chaâu; hôn 15.700 nhaø cho ngöôøi 
cao nieân hay khuyeát taät; 9813 nhaø moà coâi; hôn 13 ngaøn trung taâm tö vaán hoân nhaân; hôn 3100 trung taâm phuïc hoài vaø hôn 31 ngaøn 
caùc loaïi cô sôû khaùc.

Caùc nöôùc truyeàn giaùo

Coù 1.115 giaùo phaän vaø caùc caáu truùc thuoäc Boä Truyeàn giaùo, phaàn lôùn ôû Phi vaø AÙ chaâu. (Fides 19/10/2019)

Hoàng Thuûy (Vaticannews.va)
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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.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 20/10/2019)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:            $16,942.00
Tieàn Quaûng Caùo: $2,100.00
World Mission: $6,330.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân Soá Tieàn
0120       Chu Ñöùc Loäc $10.00 
0661       Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0965       Nguyeãn Kyø Sôn $100.00 
1070       Nguyeãn Minh Thieân $3.00 
1366       Tröông Vaên Chaáp $5.00 
1535       Traàn Troïng Caûnh $5.00 
2245       Voõ Quang Khöông $3.00 
2575       Phaïm Quoác Duõng $10.00 
2999       Nguyeãn Tieán Duõng $10.00 

AÅn Danh $100.00 
Hoäi Quaùn $7,031.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0451  Phaïm Xuaân Taân $1,400.00
0615  Coå Thò AÙnh Vaân $450.00
0647  Nguyeãn Toaøn Vinh $200.00
0719  Nguyeãn Thò Phaán $2,700.00
0733  Nguyeãn Thò Ngôïi $2,800.00
0792  Nguyeãn Thò Laùng $500.00
0880  Traàn Thuûy Tieân $600.00
0953  Laâm Vieân $100.00
0661-0662  Nguyeãn Phöôùc $300.00
0107-0108  Phan Thò Höông $4,400.00
0955-0957  Nicole Nguyeãn $300.00
0994-0996  Nguyeãn Chí Bình $300.00

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.

PHUÏ TÆNH DCCT HAÛI NGOAÏI MÔØI THAM DÖÏ 
LEÃ LAØM PHEÙP TU VIEÄN ANPHONGSOÂ

Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi kính môøi Quyù 
AÂn nhaân vaø Thaân höõu cuûa Nhaø doøng ñeán tham döï Thaùnh leã 
Laøm Pheùp Tu vieän Thaùnh Anphongsoâ môùi ñöôïc thieát laäp 
trong Giaùo phaän Tyler nhaèm goùp phaàn rao giaûng Tin Möøng 
cho nhöõng ngöôøi Coâng giaùo Vieät nam, cuõng nhö caùc saéc 
daân khaùc trong vuøng. Thaùnh leã laøm pheùp Tu vieän môùi do 
Ñöùc Cha Joseph Strickland cuûa GP Tyler chuû söï vaø coù tieäc 
möøng ngay sau ñoù.

Thôøi gian: 10 giôø saùng Chuùa nhaät 17/11/2019
Ñòa ñieåm: 550 CR 4750 Winnsboro, TX 75494
Ñeå giuùp cho Nhaø doøng deã daøng trong vieäc ñoùn tieáp, 

nhöõng ai ñeán tham döï xin lieân laïc vôùi (a) Caùc Chi hoäi 
tröôûng neáu laø aân nhaân Hoäi Baûo trôï Ôn Goïi; (b) Cha Phoù 
Ñaminh Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R., neáu khoâng phaûi laø aân 
nhaân. 



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

Chuùa Nhaät Tuaàn 30 Thöôøng Nieân Naêm C v Trang 8 v Ngaøy 27-10-2019   

Scripture:  Luke 18:9-14

Sunday Lesson For The Youth

Meditation:              

                  
                       

                    
                   
                   

   

God hears the prayer of the humble
Jesus reinforced this warning with a vivid story of two people at prayer. Why did the Lord accept one 

person’s prayer and reject theother’s prayer? Luke gives us a hint: despising one’s neighbor closes 
the door to God’s heart. Expressing disdain and contempt for others is more than being mean-
minded. It springs from the assumption that one is qualified to sit in the seat of judgment and to 
publicly shame those who do not conform to our standards and religious practices. Jesus’ story 
caused offense to the religious-minded Pharisees who regarded “tax collectors” as unworthy of God’s 
grace and favor. How could Jesus put down a”religious person” and raise up a “public sinner”? 

Jesus’ parable speaks about the nature of prayer and our relationship with God. It does this by 
contrasting two very different attitudes towards prayer. The Pharisee, who represented those who 
take pride in their religious practices, exalted himself at the expense of others. Absorbed with his own 
sense of self-satisfaction and self-congratulation, his boastful prayer was centered on his good 
religious practices rather than on God’s goodness, grace, and pardon. Rather than humbling himself 
before God and asking for God’s mercy and help, this man praised himself while despising those he 
thought less worthy. The Pharisee tried to justify himself before God and before those he despised; but 
only God can justify us. The tax collector, who represented those despised by religious-minded 
people, humbled himself before God and begged for mercy. His prayer was heard by God because he 
had true sorrow for his sins. He sought God with humility rather than with pride. 

The humble recognize their need for God’s mercy and help
This parable presents both an opportunity and a warning. Pride leads to self-deception and 

spiritual blindness. True humility helps us to see ourselves as we really are in God’s eyes and it inclines 
us to seek God’s help and mercy. God dwells with the humble of heart who recognize their own 
sinfulness and who acknowledge God’s mercy and saving grace. I dwell in the high and holy place, 
and also with him who is of a contrite and humble spirit (Isaiah 57:15). God cannot hear us if we 
boast in ourselves and despise others. Do you humbly seek God’s mercy and do you show mercy to 
others, especially those you find difficult to love and to forgive? 
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

Cạnh ch  Hiệ  Thái
Gi  m  cửa 7AM-7PM

23/ 6- 23/ 6/ 2020

Bột nh ng $900
i c  a  n     

 n n   c n a  n c 
 n ece i ni  c 

ana e   n i c ean 
469-260-7779
214-909-2158

 n    n  n  
* GIAO THU C TẬN NH  MI N PH  
* CH NG T i H NG BÁN THU C
   C S N XUẤT T I TRUNG QU C
 n   c c  i  
e ica e  e icai  O a aca e  

  n i n   e ica e
  n n  c c   n  n

P ne  469-356-1204
a  469-356-1217

D c S  Phạm Hu  H a
 n  i

100 S. La e Rd Ste 108, Lavon, TX 75166

 

20/10-20/12

NHẬN GI  TR
  n  n  i
n n   
214-501-4173

469 808-1000  972  786-6364  817 299-8888
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Quan - Höng Quan Hưng 214-558-3888 / 817-733-5965

 a n n   n  n n  a a    c n 
  i  n  c  n   i  n   a e  n   c   

  n  n  c  n   n i n n  a n    
c  n   n  in  n i   i c an  n

n n  i i n ic an  e e    a n   n   ic a n    

ai  ea ai c  

QUAN H NG 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

972-757-9820

 n  a ina e   c  an
 c  n a ina e n i   i  
 n n a n  c a  c   n  i
 e e  n    a a e n  n
  a i  n    c
 ee i a e

VI C L M UY T N, TẬN TÂM

15/4-15/6

30/ 8-30/ 9 8/9-8/11

TH  H N
 n  n      

 a  c a an n  a  a i
 n   c  c c i c a 

 i n c  i n n  214-208-4883  
972-835-8519                                

9/9-9/1
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n i  n i  n
  i c n  n  n  i  c n
 i c  n   a n  a  i n   c   n c a 

n n  n    i   i n   a  i i   
 n  i  i n e c i e

   n  n  c  i c n  i c
Free Estimate    i i n  c e  f  n   n ance

 na c   a an   
O P   214-923-6570
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D CH V  G M C

e i en 

 Lớp Nhạc âu cơ /cô LIÊN HÀ phụ trách
n

PIANO, N TRANH, EYBOARD/ ORGAN, GUITAR & VIOLIN
                     ai i n    

i   a   i i i i   n c  n  
               Th  Sáu 24 tháng 5 vào l c 5.30 m-7 m

in i n c  i an  c 

HOME HEALTH CARE,
    

  
                                 

28/4-28/10

469-919-2527 
214-717-7787

GI  TR
 i   e   

i  i
  

214-836-8114

e a e ic O e ic
DR. Rosa Hu nh, OD
Dr Bira u Patel, OD

25/8-25/8Y R6/ 10-6/ 11

MAX Builders
n a c a n      
n  i   n   a c a 

i  ai   n
ee i a e  n  i c   
  n  

469-556-5777 
763-381-7109

FIRST GLANCE VISION

214-478-2437
  a an  e  

a an   

NGUYEN S SOCIAL SERVICES
CH NG TR NH CHĂMS C S C H E T I GIA

972-489-1171

NH  QU N SPAR MAN
 een i e e  

ic a n   

SPARKMAN 
FUNERAL HOME

Am  Trịnh Di m Ph c
in  i ni e ia c

  e ic en i
  n   n  n
 ne af   an
 i n  n  O n ic

CISS DENTAL AND ORTHODONTICS

DR. SCOTTIE NGUYEN, D.D.S.

Office  214-618-0813
e  469-503-0300

       P O    

n  n   n  c  ni  i e a in  a
 n  an  n n    i i a

      O    

 O

V i ch ng t i ạn c  th  xâ  d ng c  
s  inh doanh của mình mà h ng cần 
v n h i ầu

 i  i c c   n  i  i  
n i n n   i  i in  ife  

n  ca    c  n   c  i n 
  i c c  c n  n   n an 

 in i n  i n c  i   i 
c i i  
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   c i   c c n  c a   c n  e   n   

ia n     c i   n  n n  i i a a  n   
n  i i    n n
a c  c   n  n  i   c  

 c   a n        c   ai n       a      

Tina Ngu en  469.274.2481
ina en c    e an   a a   

  

20/10-20/11

c  IỀU TRINH
972-487-2252

   
  



To advertise in Muc Vu, please call  972.414.7073 - All advertisers are responsible for all contents in their advertising.
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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
c i e   c in a  c n  c  e n  i i n e e   a e an

a a n       i  i i 
n  i  c c i  n a a  e   n  n a

972-235-3999

BS Nha Khoa
 n i  i c a a Ocean Pacific  a if nia

FREE MÁY NHẬN CREDIT CARD
    n    i c n  a e  
 n  i n i n a 
 n n a  n  
i n  c n

972-408-5996 / 800-718-9648

 c  Lại T. Hùng  c
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

 n   c c i c e  a c a c   c  
  c  c  c  c c i i  c  n i n  i  n   a  c n

28/4-28/5

ALLSTATE INSURANCE
You’re in good hands          

i n  i   214-716-5174 in  n
        in i  i  c i i   i c i  i

     MICHAEL MCCANN AGENCY

 O  P    P O  

AIRCO SERVICE
469-288-7637

HÙNG TRẦN
n a c a     
 n   ea in  c   

ia  c   n  i
in  n i  n  n  n 

21/4-21/12

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE

n  n n i n c  icen e n  i  i n n  
 n  i n a n   i n n  ca   n  
 i c n  i ian n n  c  n  

in i e e  a  a a e c

972-978-8213

CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN

22/9-22/10

NV DENTAL ARTS LLC

27/10-27/12BW

BC Alteration & Gifts
Nhận sửa quần áo

 a n    
a a  

ic   214-603-4441 
e ine en 763-381-7109



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARDWOOD FLOOR INC.
       

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)

 a a    ia n      i n  n
  c i  c  a e  P an a e 
 n  i  PPO   e  P  e icai  

n i n e ica e  e icai

 a   a ina e 
- Repair of damaged floors

 ee i a e
e a e i  a i   

& Laminate at Affordable price

972-414-1515
 an P n  

 a   

(972) 485-1200

NIỀNG RĂNG $2,000 OFF

O  O  
       

    

 a n  ee   
a a  e a  

e ffice  in n  in i
   

c n 

214-755-9948

 n n   
 O  i an  

c 

PHÔÛ BAÈNG

 c    
i     n  n  
 n  

Aug-oct

n    i c i 
  i c c  n  c c i  
  i n

  a

 214-436-3551
n n   c  




