
�Les Misérables�

gặp gỡgặp gỡgặp gỡgặp gỡgặp gỡgặp gỡ
Đức Kitô

(Những Kẻ Khốn Cùng) là 
tựa đề một tác phẩm nổi 
tiếng của văn hào người 

Pháp Victor Hugo (1802-1885). Tác phẩm này tường thuật câu 
chuyện về cuộc đời của anh Jean Valjean, một tên cướp của giết 
người đã từng bị ở tù 19 năm. Khi vừa được thả ra, anh đã phải 
nếm mùi bị mọi người khinh dể xa lánh: Bước vào 
tiệm ăn, anh liền bị chủ tiệm xua đuổi; vào trong 
nhà trọ thì người gác cửa đã đóng sập cửa ngay 
trước mặt… Chỉ khi bước vào nhà Đức giám 
mục Myriel, anh mới được tiếp đãi nồng hậu 
như một con người: Anh được ăn một bữa tối 
thật ngon, được nằm trên một chiếc giường êm 
ấm. Nhưng rồi đêm hôm ấy, nhìn thấy các chân 
đèn bằng bạc quí giá, anh không cưỡng nổi lòng 
tham, nên nhẹ nhàng lấy năm cái chân đèn cho 
vào bao chuồn mất. Nhìn thấy bộ dạng khả nghi 
của anh, cảnh sát liền đòi khám xét chiếc túi vải 
anh đang vác trên vai và nhìn thấy mấy cái chân 
đèn bằng bạc. Anh liền bị giải đến trước mặt vị 
giám mục để làm rõ. Nhưng ngài không những 
không kết tội, mà còn nhận là đã tặng cho anh 
mấy cái chân đèn bạc kia. Hơn nữa, ngài còn 
tặng thêm hai chân đèn nữa cho đủ bộ và nói 
nhỏ với anh: “Ta không kết tội con đâu, nhưng con phải sám hối để 
làm lại cuộc đời”. Sau khi được thả, anh luôn suy nghĩ về những lời 
nhắn nhủ của vị giám mục và xúc động trước tình thương bao dung 
của ngài. Anh quyết tâm sám hối và sau đó đã trở thành một người 
lương thiện. Nhiều năm sau, Jean Valjean đã chinh phục được tình 
cảm của mọi người và còn được dân chúng tín nhiệm bầu làm thị 
trưởng của thành phố. Sở dĩ ông từ một tên tội phạm trở thành mot 
người lương thiện và được kính nể là do ông đã cảm nghiệm được 
tình thương của vị giám mục Myriel.

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 31 Thường niên Năm 
C hôm nay (Lc 19:1-10), chúng ta cũng thấy được một cuộc gặp 
gỡ và một sự trở lại. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông 
Giakêu cũng như sự trở lại với Chúa của ông. Là viên trưởng thuế 
ở Giêricô, một thành phố giàu có và là một trung tâm hải quan 
trên tuyến đường giữa Giêrusalem và miền Đông, Giakêu đã chọn 
đúng địa điểm để làm giàu. Bằng cách trả tiền chính quyền đế 
quốc Rôma đang thống trị đất Do thái ể được hành nghề thu 
thuế, ông Giakêu và đồng nghiệp của ông đã làm giàu bằng cách 
đánh thuế cao trên đồng bào mình và vì thế những người thu thuế 
bị xã hội Do thái nguyền rủa là phản quốc và gian tham nên được 
xếp vào 

hạng những người ăn trộm, sát nhân và những cô gái buôn hương 
bán phấn. 

Mặc dầu giàu có, ông Giakêu ắt hẳn cảm thấy cuộc đời của 
mình sao lẻ loi trống vắng bởi vì chung quanh ông ta chỉ là một 
nhóm nhỏ bạn bè hành nghề như ông. Có lẽ Giakêu cũng nghe 
nói nhiều về việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho nhiều 
người, và chắc là ông cũng nghe nói về một người thu thuế tên Lêvi 
(Mátthêu) đã được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ, nên ông cũng 
muốn biết xem Chúa Giêsu là ai. Phúc âm chỉ nói ông Giakêu chỉ 
muốn thấy Chúa, chứ không phải gặp Chúa.

Vì khổ người thấp bé, Giakêu phải trèo 
lên cây sung để mong có thể nhìn thấy Chúa 
Giêsu. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cây sung, 
Chúa Giêsu không chỉ thấy Giakêu nhưng còn 
kêu ông xuống để Ngài gặp gỡ ông và để ông 
mời Ngài về nhà mình. Điều này khiến những 
người khác biết rõ về Giakêu phải xầm xì 
nhưng Chúa Giêsu nhìn xa hơn những tội lỗi 

của ông để nhận ra rằng ông có thể trở thành một 
con người khác. Và rồi, trước thái độ bao dung của 

Chúa Giêsu, Giakêu đã thay đổi tâm hồn bằng cách công khai sửa 
chữa những điều sai trái ông đã làm đối với người khác. Cũng như 
với trường hợp những người tội lỗi khác, Chúa Giêsu trước hết bày 
tỏ thái độ tiếp nhận Giakêu với cả con người bất toàn của ông và rồi 
bằng cách đồng bàn ăn uống với ông, Chúa Giêsu cho ông cơ hội để 
đón nhận Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Nói một cách khác, 
ông Giakêu trở nên một con người mới chỉ sau khi gặp gỡ Chúa 
Giêsu và nhận ra tình yêu thương tha thứ của Ngài đối với ông.

Như ông Giakêu, tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa là 
những tội nhân. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta: “Xuống 
mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà con.” Chúa Giêsu đang chờ 
đợi gặp gỡ chúng ta và thay đổi cuộc đời chúng ta như lời Bài ca 
quen thuộc “Gặp Gỡ Đức Kitô”  h  i n L  : “Gặp 
gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón 
nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. 
Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh”.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người và gia đình một 
tuần lễ vui tươi và bình an. †
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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 Gi  X  hoặc (562) 682-8591

(214) 606-1956

(469) 879-9729

(214) 924-8359

(972) 276-9879

(972) 977-5037

Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim 

Hội Đồng Tài Chánh 
  Ông Phạm Hữu Tuấn 
Hội Đồng Thường Vụ
  Ông Jason Nguyễn N. Chính

                          
Ông Nguyễn Hữu Đào 

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Anh Nguyễn Thông 

Ban Thừa Tác Vụ Sách 
  Anh Nguyễn Anh Linh (214)

 

454-1753

Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn (469) 579-9271 (Text Only) 

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

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

V Chuùa Nhaät XXXI Thöôøng Nieân - Naêm C Trang 3 Ngaøy 3-11-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/11. Chuùa nhaät Tuaàn 31 Thöôøng nieân naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Muïc vuï cuûa Toång Giaùo phaän 
Quaân ñoäi Hoa Kyø.

- Thöù Hai 4/11. Leã Thaùnh Caroâloâ Boâroâmeâoâ. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 5/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 6/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 7/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.

Caàu cho caùc Linh muïc.
- Thöù Saùu 8/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 9/11. Leã Cung hieán Ñeàn thôø Gioan Lateâranoâ.

Leã Kính.
- Chuùa nhaät 3/11. Chuùa nhaät Tuaàn 32 Thöôøng nieân naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho caùc Linh muïc Höu döôõng 
Giaùo phaän Dallas.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO 
HOAØNG THAÙNG 11/2019

he Pope s Prayer ntention in o em er 

* Caàu Cho Vieäc Ñoái Thoaïi vaø Hoøa Giaûi Taïi Vuøng
Caän Ñoâng: Xin cho tinh thaàn ñoái thoaïi, gaëp gôõ, vaø 
hoøa giaûi ñöôïc naûy nôû ôû vuøng Caän Ñoâng, nôi caùc coäng 
ñoàng toân giaùo ña daïng ñang cuøng nhau chung soáng. 

* For Dialogue and Reconciliation in the Near
East: That a spirit of dialogue, encounter, and 
reconciliation emerge in the Near East, where diverse 

religious communities share their lives together

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 Phaoloâ Nguyeãn Thanh Tieân 
  

OÂng Toâma Nguyeãn Vaên Ga
  

Coâ Maria Nguyeãn Vuõ Haø Kaitlyn 
  

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn Giaùo ù nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc Linh 
hoàn Phaoloâ, Toâma vaø Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban 
nieàm an ui a caäy t oâng cho uyù tang uyeán

THAÙNG 11: TÖÔØNG NHÔÙ CAÙC LINH HOÀN NÔI 
LUYEÄN NGUÏC

o em er  n emem rance of the ouls in Purgatory

   * Saùch Toaùt Yeáu Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo soá 
210  vaø 211 noùi: (1) Luyeän nguïc laø tình traïng cuûa 
nhöõng ngöôøi cheát trong tình thaân vôùi Thieân 
Chuùa, nhöng, duø ñaõ ñöôïc baûo ñaûm ôn cöùu ñoä vónh cöûu, 
hoï coøn caàn thanh  luyeän tröôùc khi ñöôïc höôûng haïnh 
phuùc thieân ñaøng; (2) Nhôø söï “caùc thaùnh thoâng coâng” 
caùc tín höõu coøn löõ haønh treân traàn gian, coù theå giuùp ñôõ 
caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc, baèng caùch daâng lôøi caàu 
nguyeän, ñaëc bieät laø thaùnh leã, vaø taát caû nhöõng vieäc boá 
thí, aân xaù cuøng nhöõng vieäc haõm mình ñeå caàu cho hoï.

* Compendium of the Catechism of the 
Catholic Church states: “Purgatory is the state of 
those who die in God’s friendship, assured of their 
eternal salvation, but who still have need of 
purification to enter into the happiness of heaven. 
Because of the communion of saints, the faithful who 
are still pilgrims on earth are able to help the souls in 
purgatory by offering prayers in suffrage for them, 
especially the Eucharistic sacrifice. They also help 
them by almsgiving, indulgences, and works of 
penance.” (nos. 210 & 211).

CHÆ DAÃN VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN AÂN XAÙ CHO 
CAÙC LINH HOÀN KHI VIEÁNG 
NHAØ THÔØ & NGHÓA TRANG 

Töø ngaøy 01/11 ñeán ngaøy 08/11, 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).

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG 
Hoäi hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng 

töø 7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 6 thaùng 11 taïi 
Trung taâm Thaùnh An Phong ôû phoøng 115. Kính môøi 
anh em Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû. 
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG 
Chua hat ngay    uc P

iao hu       OÂ/B Hoaøng Tieán Caàn    479-682-8782
                       2910 Silverdale, Garland, TX 75044   

iao hu     A/C Thieän & Haïnh  214-909-7315
                      13433 Whispering Hills, Dallas, TX 75243  

iao hu   A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng  972-384-0366       
                      123 Carolyn Lane, Murphy,  TX 76094  

iao hu   Baø Phan Höông  469-826-9256

      3710 Harrington Dr., Richardson,  TX 75082

             h  ay ngay  luc P
iao hu     A/C Nguyeän & Vaân  972 363 4587

1706 Terrell Dr, Allen,  TX 75002 

TUAÀN LEÃ TOAØN QUOÁC YÙ THÖÙC VEÀ ÔN GOÏI 
(3-9/11)

ational ocations areness ee  o  

Naêm nay, Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ 
Thöùc Veà Ôn Goïi seõ ñöôïc cöû haønh töø 
ngaøy 3 ñeán ngaøy 9 thaùng 11. Ñaây laø 
moät tuaàn leã ñeå Giaùo hoäi Hoa Kyø daønh 
cho vieäc coå voõ ôn goïi linh muïc, phoù teá 
vaø tu só qua caàu nguyeän vaø hoïc hoûi, 

cuõng nhö naâng ñôõ nhöõng ai ñang tìm hieåu caùc ôn goïi tu 
trì naøy.

This ear, ational ocation A areness ee  
( A ) ill be celebrated rom o ember 9. It is an 
annual ee long celebration o  the atholic hurch in 
the nited tates dedicated to romote ocations to the 

riesthood, diaconate and consecrated li e through 
ra er and education, and to rene  our su ort or 

those ho are considering one o  these articular 
ocations. 

Marian Brunch for High School Women (Nov 9)
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. Any young woman that 
may be interested in more information please contact 
the Office of Vocations at 214-379-2860 or register at 
www.dallasvocations.org.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ TH Ù AÙ   
uan h  ai rong hang  

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông Xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

LÖU YÙ VIEÄC XIN LEÃ ÑUÙNG GIÔØ
Ñeå Thaùnh leã Chuùa nhaät ñöôïc cöû haønh ñuùng giôø, 

nhaát laø trong Thaùng 11, nhöõng ai muoán xin leã vui loøng 
ñeán ghi yù leã ôû Quaày AÛnh Töôïng taïi Haønh lang Nhaø thôø 
töø 20 phuùt ñeán 30 phuùt tröôøc giôø leã. Ñuùng 15 phuùt 
tröôùc giôø leã, Giaùo xöù seõ coù ngöôøi ñoïc Lòch Phuïng vuï, 
Daãn Leã Chuùa nhaät vaø caùc yù leã. Caùc yù leã ñöa ñeán treã, 
seõ ñöôïc ñoïc ôû caùc Thaùnh leã sau ñoù.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM 
nfant aptism

Ngaøy röûa toäi treû em saép ñeán laø thöù Baûy ngaøy 9 
thaùng 11 vaøo luùc 4 giôø chieàu taïi Nhaø thôø. Xin caùc cha 
meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu ñaõ ghi danh vaø hoïc Lôùp Röûa toäi, 
ñöa con em ñeán Nhaø thôø ñuùng giôø.

The next baptism date is Saturday November 9 at 
4pm in the Church. Parents and godparents who have 
registered and taken required Infant Baptism Class, 
please bring your children to the Church on time.

 C   C C      
lu eason  he ign of Peace  t ass 

Naêm nay, muøa cuùm ñeán sôùm. Vì theá, ñeå giöõ gìn söùc 
khoûe cho moïi ngöôøi, keå töø Chuùa nhaät 03/11/2019 vaø 
cho ñeán khi coù thoâng baùo môùi, xin nhöõng ai tham döï 
Thaùnh Leã ñeán phaàn chuùc Bình An khoâng baét tay nhau 
nhöng chæ cuùi ñaàu chaøo maø thoâi.  

The Sign of Peace signifies to the parish community 
their ecclesial communion and mutual charity before 
receiving Holy Communion. Given the flu season has 
begun early this year in Texas, worshippers are to 
avoid physical contact such as hugging or shaking 
hands during “The Sign of Peace”. Instead, a simple 
bow of the head is recommended to accompany the 
words of peace which people exchange.
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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.

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 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.

LÖU YÙ PHUÏ HUYNH ÑÖA CON EM ÑI HOÏC 
ÑUÙNG GIÔØ

Vì thôøi gian hoïc hoûi Giaùo lyù vaø Vieät ngöõ vaøo ngaøy 
Chuùa nhaät cuûa caùc em hoïc sinh thaät ít oûi (chæ coù 1 giôø 
15 phuùt cho moãi chöông trình), xin Quyù Phuï huynh coá 
gaéng ñöa con em ñeán Trung Taâm Thaùnh Anphong thaät 
ñuùng giôø vaø neân ñöa ñeán sôùm tröôùc giôø hoïc toái thieåu 
töø 10-15 phuùt ñeå khoûi caäp raäp. Ñoàng thôøi, moät caùch 
nöõa ñeå con em khoûi treã hoïc, xin Quyù Phuï huynh chòu 
khoù ñaäu xe beân Baõi ñaäu xe môùi cuûa Giaùo xöù vaø daét 
con em ñeán Trung taâm Thaùnh Anphong cho an toaøn.

GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ
Ñeå giuùp cho vieäc phuïc vuï ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa 

ngöôøi tín höõu ñöôïc toát hôn, xin nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
vui loøng ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm caøng toát. 
Xin ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù vaøo caùc ngaøy laøm vieäc ñeå 
ñieàn ñôn ghi danh. Nhöõng ai ñaõ laäp gia ñình rieâng, maëc 
daàu coù theå ôû chung nhaø vôùi cha meï, cuõng ñeán vaên phoøng 
ñeå laøm moät danh saùch rieâng. 

Xin caùc gia ñình lieân laïc vôùi giaùo khu tröôûng khu vöïc 
mình ôû (12 giaùo khu) neáu muoán ñoïc kinh toân vöông moãi 
Chuùa nhaät luùc 7 giôø toái. 

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
p eeping of the Colum arium

Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø 
Bình An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa 
nhöõng ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) taïi 
ñaây khi kính vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå döôùi 
ñaát maø thoâi. Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát kyø thöù 
gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát veû trang nhaõ chung cuûa khu 
vöïc. Theo hôïp ñoàng cuûa Giaùo xöù vôùi thaân nhaân, hoäc 
moä (niche) chæ coù theå gaén plaque vaø hình ngöôøi quaù coá 
do Giaùo xöù ñaët maø thoâi. 

ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ QUYEÂN GOÙP 
ÑOÀ HOÄP DÒP LEÃ TAÏ ÔN

Trong taâm tình lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi ñoùi khoå 
nhaân dòp Leã Taï Ôn saép ñeán, Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå 
Emmanuel cuûa Giaùo xöù coù môû cuoäc quyeân goùp caùc lon ñoà 
hoäp coøn toát vaø trong haïn söû duïng. Nhöõng ai muoán tham 
gia, xin ñöa caùc lon ñoà hoäp naøy vaøo caùc thuøng giaáy ñaët ôû 
Nhaø thôø vaø Trung taâm Thaùnh Anphong. 

Xin löu yù, Ñoaøn TNTT chæ nhaän caùc lon ñoà hoäp coøn 
trong haïn söû duïng maø thoâi -  KHOÂNG NHAÄN CEREAL, 
NÖÔÙC CAM, QUAÀN AÙO…
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chua hat gay 

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,239.00 
Tieàn In Saùch: $225.00 
Tieàn Röûa Toäi: $170.00 
Tieàn Khaán: $1,142.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,110.00 
Sale from Parish Bookstore: $3,440.00 
Dried Shrimp Sale: $1,875.00 
For Dallas Tornado Victims: $5,029.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0962 Ñinh Vieät Hieáu $20.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
2245 Voõ Quang Khöông $5.00 

Hoäi Quaùn $6,823.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0324 Leâ Quang Long $100.00 
0499-0502   Helen Traàn $200.00 
0729 Sindy Dung Phuù $300.00 
0735 Mai Thò AÂn $200.00 
0736 Leâ Huøng $200.00 
0741-0742   Tammy Nguyeãn $100.00 
0743 Nguyeãn Baûo $2,800.00

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ COÂNG GIAÙO DALLAS
allas Catholic outh Conference C C  

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.

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 ù Ñaminh Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R., neáu khoâng 
phaûi laø aân nhaân. 

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  to play with during Mass. Thank you for your 
help.
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HÔÙT TOÙC VÌ NGÖÔØI NGHEØO (9 & 10/11)
Ñeå giuùp nhöõng ngöôøi tuùng thieáu vaø keùm may maén 

taïi Vieät Nam, Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå 
chöùc 2 ngaøy hôùt toùc vaøo tuaàn tôùi vôùi söï thieän nguyeän 
cuûa nhöõng anh chò em hôùt toùc chuyeân nghieäp nhaèm 
gaây quyõ cho muïc ñích naøy.

Thôøi gian: Thöù Baûy ngaøy 9/11 vaø Chuùa nhaät ngaøy 
10/11. 

Ñòa ñieåm: Nhaø Gieârañoâ trong khuoân vieân Giaùo xöù. 

Ñeå ñaùp öùng nhu caàu hôùt toùc, Giaùo xöù caàn nhieàu 
thieän nguyeän vieân cho hai ngaøy hôùt toùc naøy. Xin lieân 

laïc phone hay nhaén tin 972-489-1171.

ÑAÏI NHAÏC HOÄI 
C        C

a iem  Hoäi tröôøng Giaùo xöù Thaùnh Pheâroâ 
(10123 Garland Rd., Dallas, TX 75218)

h i gian  Chuùa nhaät ngaøy 10/11/2019 töø 12 giôø 
tröa ñeán 5 giôø chieàu

ia e  ong hang 15 Myõ kim coù baùn taïi Tuyeát Tofu 
vaø Hoàng Phaùt Gift Shop

GHI DANH VAØO ÑOÄI NGUÕ  
  THOÁNG KEÂ AÂN SOÁ 2020

2020 Census ñang nhaän ñôn cho nhöõng ai muoán 
tham gia vaøo ñoäi nguõ thoáng keâ daân soá naêm 2020 taïi 
Hoa Kyø. Coù raát nhieàu caùc coâng vieäc khaùc nhau vôùi 
löông traû haèng tuaàn haäu hónh, coù theå laøm vieäc toaøn thôøi 
gian vaø baùn thôøi gian cho moïi trình ñoä vaø kinh nghieäm. 
Ñeå bieát theâm chi tieát veà caùc coâng vieäc nay, xin lieân laïc 
2020census.gov/jobs hoaëc 1-855-job-2020.

ieu ien  Phaûi treân 18 tuoåi – Phaûi coù quoác tòch Hoa 
Kyø - Neáu laø song ngöõ, phaûi vöôït qua baøi thi vaán ñaùp 
baèng tieáng Anh.

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/
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NHÌN LAÏI THÖÔÏNG HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VEÀ MIEÀN AMAZON

Sau 3 tuaàn leã tieán haønh khaån tröông, Thöôïng Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Theá giôùi khoùa ñaëc bieät veà mieàn Amazon beá 
maïc vôùi thaùnh leã troïng theå saùng chuùa nhaät 27-10-2019 taïi 
Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑTC cuøng vôùi caùc nghò phuï vaø 
caùc linh muïc cöû haønh.

Nhìn laïi 3 tuaàn leã hoaït ñoäng cuûa Thöôïng HÑGM veà 
mieàn Amazzonia, ngöôøi ta thaáy coù söï ñoàng thuaän lôùn veà 
nhöõng laäp tröôøng beânh vöïc caùc thoå daân mieàn naøy choáng 
laïi nhöõng chính saùch xaâm löôïc laõnh thoå, boùc loät, ñaøn aùp, 
chieám höõu baát hôïp phaùp.

 Nhöõng Ñeà Nghò Khoâng Ñöôïc Ñoàng Thuaän
 Tuy nhieân, veà nhöõng ñeà nghò muïc vuï nhö truyeàn chöùc 

LM cho nhöõng ngöôøi nam chín chaén coù gia ñình, goïi laø 
viri probati, khoâng ñaït ñöôïc söï ñoàng nhaát. Ngoaøi ra, söï 
thaêng tieán phuï nöõ, thieát laäp caùc thöøa taùc vuï daønh cho phuï 
nöõ cuõng ñöôïc söï uûng hoä cuûa ña soá, nhöng vaán ñeà truyeàn 
chöùc phoù teá nhö thaùnh chöùc cho phuï nöõ thì khoâng ñöôïc söï 
ñoàng thuaän. Trong soá 180 nghò phuï boû phieáu, coù 137 
ñoàng yù vaø 30 vò choáng ñeà nghò truyeàn chöùc phoù teá vónh 
vieãn cho phuï nöõ. 128 vò uûng hoä vieäc truyeàn chöùc LM cho 
nhöõng ngöôøi coù gia ñình vaø 41 vò choáng. 140 vò ñoàng yù 
vieäc laäp UÛy ban nghieân cöùu laäp nghi leã phuïc vuï mieàn 
Amazzonia vaø 29 vò choáng.

 Söï Kieän Gaây OÀn AØo Nôi Dö Luaän
 Trong dòp Thöôïng HÑGM veà mieàn Amazzonia, cuõng 

xaûy ra moät vuï ñöôïc dö luaän baùo chí noùi ñeán nhieàu, ñoù laø 
vuï nhöõng pho töôïng baèng goã dieãn taû moät phuï nöõ thoå daân 
haàu nhö khoâng coù quaàn aùo, ñang mang thai. Ngöôøi thì 
baûo ñoù laø Pachamama, nöõ thaàn Meï Ñaát cuûa thoå daân, 
ngöôøi thì baûo nhöõng töôïng ñoù chæ töôïng tröng söï soáng, söï 
sinh saûn.. Daàu sao söï kieän trong moät leã nghi thoå daân ôû 
Vöôøn Vatican tröa ngaøy 4-10, tröôùc söï hieän dieän cuûa 
ÑTC vaø moät soá GM, chöùc saéc, coù nhöõng tín höõu thoå daân 
phuû phuïc tröôùc nhöõng pho töôïng ñoù, ñaõ gaây xoác nôi nhieàu 
tín höõu, nhaát laø khi caûnh töôïng naøy ñöôïc truyeàn ñi qua 
caùc phöông tieän truyeàn thoâng treân theá giôùi. Cuõng vaäy khi 
töôïng aáy ñöôïc röôùc ñi trong buoåi ñi ñaøng thaùnh giaù cuûa 
caùc nghò phuï vaø trong thaùnh leã khai maïc Thöôïng HÑGM. 
Sau cuøng, nhöõng töôïng ñoù ñöôïc tröng baøy tröôùc baøn thôø 
trong nhaø thôø ”Ñöùc Meï Maria beân kia caàu”, gaàn Vatican, 
vaø saùng chuùa nhaät 20-10-2019, coù 2 ngöôøi ñaõ leûn vaøo laáy 
troäm 4 töôïng vaø quaúng xuoáng soâng Tevere gaàn ñoù. Boä 
tröôûng Truyeàn thoâng cuûa Toøa Thaùnh, oâng Paolo Ruffini 
vaø moät soá vò khaùc leân aùn vieäc laøm aáy vaø goïi ñoù laø haønh 
ñoäng thieáu ñoái thoaïi, kyø thò chuûng toäc vaø baát bao dung. 
ÑTC cuõng leân aùn vaø ñaõ xin loãi veà vuï naøy trong tö caùch laø 
GM Roma.

 Moät Phaûn ÖÙng Töø Xa
 Nhöng cuõng coù nhöõng phaûn öùng töø xa, nhö moät thö 

cuûa moät giaùo daân töø mieàn nam Philippines göûi veà Roma, 
ñaêng treân moät maïng xaõ hoäi, vôùi noäi dung nhö sau:

 “Nhöõng gôïi yù veà nghi thöùc töø mieàn Amazzonia vaø 
nhöõng pho töôïng baèng goã dieãn taû caùc phuï nöõ mang thai 
coù theå laøm cho caùc nghò phuï vaø nhöõng vò chung quanh 
phaán khôûi, nhöng gaây khoù khaên cho caùc tín höõu Coâng 
Giaùo ôû mieàn nam baùn caàu. Vì trong caùc khu nhaø ôû ngoaïi 
oâ theá giôùi daân chuùng xem youtube vaø traûi qua nhieàu giôø 
xem facebook, nhöõng pho töôïng aáy coù moät yù nghóa laøm 
cho cuoäc soáng cuûa caùc giaùo lyù vieân vaø caùc thöøa sai trôû 
neân khoù khaên phöùc taïp raát nhieàu, ñöùng tröôùc tình traïng 
soá caùc tín höõu Coâng Giaùo ngaøy caøng lieân tuïc giaûm suùt. 
Ñoù laø kinh nghieäm cuûa baát kyø ai thöïc hieän vaøi cuoäc du 
haønh truyeàn giaùo ngoaøi AÂu Chaâu, kinh nghieäm ñöùng 
tröôùc nhöõng giaùo phaùi tin laønh hung haêng hoaëc nhöõng 
giaùo phaùi chuû tröông saép taän theá, hoï daønh phaàn lôùn thôøi 
gian ñeå taán coâng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø loâi keùo caùc tín 
höõu ra khoûi Giaùo Hoäi. Moät trong nhöõng lyù luaän chuû yeáu 
cuûa hoï laø: ”Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo toân thôø caùc ngaãu 
töôïng”. “Ngöôøi Coâng Giaùo toân thôø ma quæ”, vì theá hoï 
noùi: ”Ngöôøi Coâng Giaùo khoâng phaûi laø Kitoâ höõu, vaäy quí 
vò haõy ñeán vôùi chuùng toâi... Toâi hy voïng taïi Roma ngöôøi ta 
hieåu. Hoï töôûng laø seõ chieám ñöôïc mieàn Amazzonia baèng 
nhöõng vieäc laøm nhö theá, nhöng roài hoï ñaùnh maát phaàn coøn 
laïi cuûa theá giôùi....”.

 Coù leõ vuï oàn aøo naøy coù theå traùnh ñöôïc neáu tröôùc ñoù 
nhöõng ngöôøi chuû xöôùng vieäc mang caùc pho töôïng giaûi 
thích roõ hôn cho dö luaän veà yù nghóa vieäc laøm naøy, vaø 
giuùp dö luaän hieåu roõ ñoù khoâng phaûi laø ”thôø thaàn töôïng”.

Lm. Traàn Ñöùc Anh, OP (Vaticannews.va)

Be thoughtful, be silent, be reverent;
for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;
During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Cạnh chợ Hiệp Thái)
Giờ mở cửa 7AM-7PM

23/6-23/6/2020

Bột nhúng $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
214-909-2158

* Tận tâm - Uy tín - Thành thật
* GIAO THUỐC TẬN NHÀ MIỄN PHÍ 
* CHÚNG TÔi KHÔNG BÁN THUỐC
   ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
* Nhận hầu hết các bảo hiểm, 
Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
* Tư vấn miễn phí về Medicare
* Rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương

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

Dược Sĩ Phạm Huy Hòa
 Kính Mời

100 S. Lake Rd Ste 108, Lavon, TX 75166

 

20/10-20/12

NHẬN GIỮ TRẺ
Từ 1 tháng đến 10 tuổi
Gần nhà thờ ĐMHCG

214-501-4173

(469)808-1000 * (972) 786-6364 * (817)299-8888



469-363-4892
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Quan - Höng     

- Mua bán nhà đất trong toàn vùng Dallas và phụ cận 
- Nhà mới xây, nhà cũ, nhà đấu giá, nhà short sale, nhà bị tịch thu, 
v.v...  Quản lý 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 

Email: qhrealtor@gmail.com 

QUAN HƯNG ĐỊA ỐC

 hi   Nh  Nh n h  h ng i  
 h
    

Ag n  Ann Nguy n n  ng gi
 214-692-0900

972-757-9820

* 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

VIỆC LÀM UY TÍN, TẬN TÂM

15/4-15/6

3/11-3/12

3/11-3/12

8/9-8/11

THỢ HÀN
- 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  214-208-4883  
972-835-8519                                

9/9-9/1

- Chuyên lợp mái nhà với đội ngũ 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 cũ thấm nước qua 
trần nhà. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Nếu thay mái mới, quý 
vị 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 PHẠM  214-923-6570

- Sự chuẩn bị trước cho riêng mình trước khi chia tay với người thân
- Tham khảo và lựa chọn cách thiết kế chôn cất hỏa thiêu
- Nhiều mảnh đất ở nghĩa trang Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rowlet giá $2,698
và ở Hilltop Memorial Park ở Carolton giá $2,995
- Có 32 địa điểm tại Dallas với các chương trình trả góp hàng tháng

- Lễ Phát Tang
- Lễ Thăm Viếng
- Hỏa Thiêu
- Mai Táng
- Nhà Thăm Viếng rộng rãi riêng tư
- Có nơi tiếp khách trong khi tang lễ

DỊCH VỤ GỒM CÓ

 Lớp Nhạc âu cơ /cô LIÊN HÀ phụ trách
Chuyên:
PIANO, ĐÀN TRANH, KEYBOARD/ ORGAN, GUITAR & VIOLIN
                     Khai giảng lớp hè 06/06/19
Mời quí vị tham dự buổi Giới thiệu lớp nhạc vào ngày 
               Thứ Sáu 24 tháng 5 vào lúc 5.30pm-7pm
Xin liên lạc để ghi danh trước 469-456-4358

Therapeutic Optometric
DR. Rosa Huynh, OD
Dr Biraju Patel, OD

25/8-25/8YR6/10-6/11

MAX Builders
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 
763-381-7109

FIRST GLANCE VISIONSHARE PHÒNG

214-478-2437
5150 N. Garland Ave, 

Garland, TX 75040

972-489-1171

NHÀ QUÀN SPARKMAN
1029 Greenville Ave, 

Richardson, TX, 75081

SPARKMAN 
FUNERAL HOME

Amy Trịnh Diễm Phước
Amy.Trinh@ Dignitymemorial.com

- Thẩm mỹ/Cosmestic Dentistry
- Ghép Xương và Trồng răng
- Bone graft và Implant
- Niềng răng/ Orthodontics

CISS DENTAL AND ORTHODONTICS

DENTAL IMPLANT SURGERY

DR. SCOTTIE NGUYEN, D.D.S.

DR. PAULO THUAN NGUYEN

Office: 214-618-0813
Cell: 469-503-0300

Garland 972-794-5888  
Carrollton 972-416-9239 | Arlington 817-265-9527

5588 STATE HIGHWAY 121,  STE 200, PLANO, TX  75024

Trồng răng sử dụng thuốc mê nitrous oxide (laughing gas)
Chụp hình quang tuyến bằng kỹ thuật digital

Trồng răng giả vào xương hàm
Cấy răng hay răng tháo ráp không thể so sánh bằng cấy ghép implant

*** CHÚNG TÔI CÓ GIẢM GIÁ CHO BỆNH NHÂN MỚI ***

NHA KHOA

Với chúng tôi bạn có thể xây dựng cơ 
sở kinh doanh của mình mà không cần 
vốn khởi đầu

Cơ hội làm việc cho tập đoàn. Tôi tìm kiếm 
người tuyển dụng làm đại lý Living Life. 
Lương cao, đào tạo cho mình một cơ hội lớn 
để làm việc cho chính mình. Nếu bạn quan 
tâm, xin vui lòng liên lạc để biết thêm mọi 
chi tiết. 

Bằng cách lên kế hoạch trước với Restland, những mong muốn cuối cùng của 
quý vị đã được biết, và cuộc sống của quý vị được yên tâm theo dự định, và 
gia đình quý vị sẽ được giảm bớt gánh nặng khi phải đưa ra quyết định khó 
khăn vào thời điểm rất khó khăn nhất
Mua trước sẽ được bảo đảm không tăng giá và được trả góp.
* Dịch vụ hỏa táng      * Dịch vụ mai táng      *Mua đất     

Tina Nguyen  469.274.2481
Tina.Nguyen@NSMG.com | 9220 Restland Rd, Dallas, TX 75243
  

20/10-20/11

Nhà riêng có 2 phòng cho 
thuê gần Saigon Mall 
- Jupiter & Beltline
L/L Trường 

214-604-6355

27/10-27/12BW

BC Alteration & Gifts
Nhận sửa quần áo

9750 Walnut St., #117, 
Dallas, TX,75243

Bich Do 214-603-4441 
Celine Nguyen 763-381-7109

Cho Thuê Phòng
2 phòng ngủ khu Beltline & 
Jupiter
Bán 1 máy may và 1 máy vắt 
sổ -3,4 và 5 kim rất tốt. L/L 
Ông Hân 

469-367-9470



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
(Góc upiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải ph u
- Răng giả các loại - nha khoa tr  em - phòng ngừa

972-235-3999

BS Nha Khoa
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa Ocean Pacific, California)

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

972-408-5996 / 800-718-9648

Do Dược sĩ Lại T. H ng 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

h n o hi m , Tr  em Me i ai , , 
người l n Molina và  Me i ai /Me i are

ha khoa gia nh, tr  em, th m m

- 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

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE

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

972-978-8213

C N TUY N GẤP NHÂN VI N

29/10-29/12

NV DENTAL ARTS LLC

Dược sĩ KI U TRINH
972-487-2252
3504 W WALNUT ST
GALAND, TX 75042



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARD OOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG H N - T N TÂM

469.235.4119 / 469.235.4334

Qu ng cáo xin g i 972.414.7073 - Thân chủ qu ng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm v  nội dung qu ng cáo của mình.

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

- Nha Khoa Tr  Em - Gia Đình - Thẩm Mỹ - Niềng Răng
 - Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30 -50 )
 Nhận bảo hiểm PPO, tr  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

NI NG R NG $2,000 OFF

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE C  - NHÀ C A - NHÂN TH

S C KH E - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

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

Đ c Nguyễn 

214-755-9948

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

PHÔÛ BAÈNG

Nhà sau lưng Nhà Thờ 
Giáo X :  3 phòng ngủ, 
2 phòng tắm AIRCO SERVICE

469-288-7637 
H NG TR N

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




