
ác giả Công giáo người Mỹ gốc Phi châu Immaculée 
Ilibagiza (sinh năm 1972), là một người sống sót sau 
nạn diệt chủng ở nước Rwanda vào năm 1994 mà đã khiến 
từ 500 ngàn đến 1 triệu người bị sát hại do chính quyền bộ 

tộc Hutu phát động với đa số nạn nhân thuộc bộ tộc Tutsi. Trong tác 
phẩm đầu tay được ra mắt vào năm 2006, Left to Tell: Discovering 
God Amidst the Rwandan Holocaust (“Còn Sống Để Kể Lại: Khám 
Phá Thiên Chúa Giữa Nạn Diệt Chủng Rwanda”), Ilibagiza đã kể 
lại cô phải ẩn nấp trong một phòng tắm chật hẹp (4 ft chiều dài và 
3 ft chiều ngang) với bảy phụ nữ khác trong nhà một mục sư, trong 
khi nhóm dân quân người Hutu đang lùng sục tìm kiếm người Tutsi 
để sát hại. Trong những ngày tháng đó, 
tâm hồn cô lúc nào cũng phẫn nộ, tức tối 
mặc dầu vẫn cầm tràng chuỗi Mân côi để 
cầu nguyện. Cô kể lại: “Tôi đọc Kinh Lạy 
Cha hằng trăm lần, hy vọng sẽ tha thứ cho 
những kẻ sát nhân. Nhưng thật vô ích bởi 
vì mỗi lần tôi đọc đến phần ‘xin Cha tha tội 
cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ 
có nợ chúng con’ thì cổ họng tôi khô khốc 
và tôi đọc không ra lời. Việc tôi không có 
khả năng để tha thứ khiến tôi nhức nhối hơn 
là nỗi đau đớn tôi phải xa cách gia đình.’ 
Cuối cùng, khi nạn diệt chủng kéo dài sau 
hơn 3 tháng chấm dứt và đã biến đất nước 
Rwanda trở thành nghĩa trang khổng lồ thì 
cô Ilibagiza mới có thể rời khỏi nơi ẩn náu. 
Cô sau đó mới biết là mọi người trong gia đình đều bị sát hại, ngoại 
trừ một người em trai đang đi học ở nước khác. Sau nạn diệt chủng, 
Ilibagiza được dẫn đến một người đàn ông thuộc bộ tộc Hutu đang bị 
cầm tù và là kẻ đã sát hại gia đình cô. Hóa ra người này là một trong 
những người hàng xóm của gia đình cô trước đây. Mặc dầu trong thời 
gian ẩn náu, cô hết sức căm thù những kẻ sát nhân nhưng cuối cùng 
qua sự cầu nguyện, cô đã chiến thắng nỗi giận dữ để có thể nói với 
người hàng xóm cũ “Tôi tha thứ cho ông.”

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ 7 Thường niên năm A 
hôm nay (Mt 5:38-48), Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải cư xử sao 
cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, bằng cách không những 
không trả đũa, mà còn yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của mình 
nữa. Đối với Chúa Giêsu, ngay cả luật trả thù tương xứng (lex talionis 
theo tiếng Latinh) của người xưa như “răng đền răng, mắt đền mắt” 
nhằm giảm thiểu mức độ leo thang của việc trả đũa truyền kiếp giữa 
các bộ tộc, vẫn còn quá xa với đòi hỏi của Ngài bởi vì tất cả mọi người 
là con cái của Thiên Chúa, không trừ một ai, và như thế mọi người 
phải đối xử với nhau như anh chị em của một Cha trên trời. 

Nói một cách khác, Chúa Giêsu muốn người Kitô hữu phải 
sống với cách xử thế khác thường, đi ngược với lối hành xử “ăn 
miếng trả miếng” của con người. Theo các nhà tâm lý, một khi để sự 
giận dữ đối với người khác kiểm soát chúng ta, chúng ta chứ không 
phải đối thủ sẽ trở thành nạn nhân. Chúng ta sẽ mất bình an, không 
ăn được, không ngủ được, rồi suy nghĩ tìm cách trả thù bằng lời nói 
hoặc hành động, ở đâu và lúc nào. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, 
việc không trả thù không phải chỉ là vấn đề tâm lý mà là một điều 
răn của yêu thương bắt nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa đã 
tạo dựng nhân loại theo hình ảnh của Ngài và tái tạo chúng ta trong 
giá máu Đức Kitô. 

Điều Chúa Giêsu dạy trong Bài Tin Mừng hôm nay có khó thực 
hiện không? Chắc chắn là khó! Ngay cả những người trong gia đình 

lắm khi còn sỉ nhục và trả đũa lẫn nhau nữa là khác, huống chi mở 
rộng ra cả thế giới. Nhưng điều Chúa dạy có thực hiện được không? 
Chắc chắn là có nếu chúng ta cầu xin ơn Chúa và cố gắng sống tinh 

thần yêu thương mỗi ngày bắt đầu từ những những người gần gũi 
với chúng ta trước hết. Chúng ta phải cố gắng 

học hỏi những tấm gương của sự thứ tha kẻ 
thù như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II 

đối với Mehmet Ali Agca là kẻ nổ súng bắn 
ngài trọng thương vào năm 1980. Ngay cả 
người Công giáo Việt Nam chúng ta có tấm 

gương của Đấng Đáng Kính Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn 
Văn Thuận mặc dầu trong 13 năm tù đày vẫn không một lời oán giận 
với những người canh tù, nhưng bằng tấm lòng yêu thương đã hoán 
cải họ và có người đã trở nên người Công giáo. Gần với chúng ta hơn 
và ngay tại xứ Hoa Kỳ này là tấm gương của anh Arturo Martinez-
Sanchez vào năm 2012 đã tha thứ cho Bryan Clay ngay cả khi hắn ta 
xông vào nhà của anh ở North Las Vegas, dùng búa đập vào đầu anh 
nhiều cú khiến anh suýt chết, rồi còn hãm hiếp và đâm chết người vợ 
38 tuổi và đứa con gái 10 tuổi. Trong một cuộc họp báo chỉ 3 tháng 
sau vụ sát hại dã man này, anh Arturo, một giáo dân của Giáo xứ 
Thánh Christopher, nói rằng: “Là một người tin vào Chúa Kitô, tôi 
biết rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của những ai tin vào Ngài. 
Vì thế, tôi được dạy rằng phải biết tha thứ trước…”

Ước gì mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta không đọc một cách 
máy móc nhưng với môt ý thức và quyết tâm sống điều mà chúng ta 
cầu xin với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót khi tha tội chúng 
ta ngay cả khi chúng ta là người tội lỗi “…xin Cha tha tội cho chúng 
con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…” †

Văn Phòng Giáo Xứ
( 72) 1 -7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

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

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A
NGÀY 23/2/2020

Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

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



†

†

†

†

†

†

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 Giáo Xứ 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 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

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 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.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

www.dmhcg.org |  www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish |  dmhcggarland@gmail .com

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



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

Chuùa Nhaät VII  Thöôøng Nieân Naêm A v Trang 3 v Ngaøy 23-02-2020   

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 23/2.  Chuùa nhaät VII Muøa Thöôøng nieân naêm A.
- Thöù Hai 24/2 trong Tuaàn VII Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 25/2 trong Tuaàn VII Thöôøng nieân
- Thöù Tö Leã Tro 26/2. A C
- Thöù Naêm 27/2 sau Thöù Tö Leã Tro.
- Thöù Saùu 28/2 sau Thöù Tö Leã Tro. 
- Thöù Baûy 29/2 sau Thöù Tö Leã Tro.
- Chuùa nhaät 1/3. Chuùa nhaät I Muøa Chay naêm A.  

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

Cuï OÂng Giuse Nguyeãn Ñöùc Mai
Qua ñôøi ngaøy 18/02/2020

Höôûng thoï 94 tuoåi

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

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

Giaùo Khu 1     Baø Phaïm Vaên Loan            214-457-5601
          1826 Guildford St., Garland TX 75044

Kính môøi Giaùo Khu 1, Hoäi ÑMHCG, CÑ FIAT vaø LMTT 

Giaùo Khu 8    OÂng Phaïm Thuïy Ñieån          214-714-5892
         6814 Amesbury Lane, Rowlett, TX 75088 

Giaùo Khu 12  A/C Nghóa & Mai Ngoâ          469-360-5299
         2565 Buttercup Dr., Richardson,  TX 75082 

THÖÙ TÖ LEÃ TRO (26/02)
Vaøo thöù Tö Leã Tro ngaøy 26  thaùng 2 tôùi ñaây, Giaùo xöù 

coù 4 Thaùnh leã vaøo luùc 6:45 am, 9 am, 7 pm vaø 9 pm trong 
ñoù coù Nghi thöùc xöùc tro. 

Trong ngaøy thöù Tö Leã Tro, caùc tín höõu phaûi aên chay vaø 
kieâng thòt theo qui ñònh sau ñaây: 

(a) Vieäc kieâng thòt cho nhöõng ngöôøi töø 14 tuoåi trôû leân vaøo 
thöù Tö Leã Tro vaø caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay. 

(b) Vieäc giöõ Chay daønh cho caùc tín höõu töø 18 tuoåi trôû 
leân cho ñeán khi baét ñaàu 60 tuoåi vaøo thöù Tö Leã Tro vaø thöù 
Saùu Tuaàn Thaùnh. Vaøo nhöõng ngaøy aên chay, caùc tín höõu 
ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa aên nheï hôn ñeå duy trì 
söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï naøy khi coäng laïi khoâng 
baèng moät böõa aên no; ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät. 
Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy aên chay, khoâng ñöôïc pheùp aên 
theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ ñöôïc qui ñònh. 

On Ash Wednesday (February 26), our parish has 4 
Masses: 6:45am, 9am, 7pm and 9pm with the imposition of 
ashes at each Mass. On Ash Wednesday, the faithful must 
fulfill the obligation of fasting and abstinence from meat 
according to the Church law: 

(a) Abstinence from meat is to be observed by all 
Catholics fourteen years old and older on Ash Wednesday 
and on all Fridays of Lent. This obligation prohibits the 
eating of meat, but not eggs and milk products. 

(b) Fasting means limiting oneself to one full meal on a 
given fast day. Catholics who are 18 years of age until 60 
are obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday. On 
fasting days, two additional smaller meals are permitted if 
necessary to maintain strength. Moreover, the two smaller 
meals together may not equal one full meal. Moreover, 
eating solid foods between meals on fast days is not 
permitted.

LINH THAO NHEÏ NHAØNG (12/2 – 25/3)

Chöông trình Thao Luyeän Nheï Nhaøng (TLNN) do Cha 
Joseph Tetlow, S.J., soaïn thaûo theo Chuù Daãn 18 cuûa saùch 
Linh Thao (Spritual Exercises). Chöông trình naøy giuùp 
cho ngöôøi tín höõu nhaän ra ñöôïc söï hoaït ñoäng cuûa Thieân 
Chuùa trong hoï vaø trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Chöông trình 
naøy ñöôïc goïi laø thao luyeän vì ngöôøi tham döï phaûi laøm 
vieäc, nghóa laø phaûi daønh thôøi giôø caàu nguyeän, suy nghó, 
quyeát ñònh laøm gì cho nieàm tin cuûa mình, vaø chia seû haønh 
trình ñöùc tin cuûa mình vôùi nhoùm.

Thao luyeän naøy nheï nhaøng vaø ñôn giaûn hôn Chöông 
trình Linh Thao troïn vaø bao goàm moät soá ñeà taøi trích töø 
tuaàn thöù nhaát cuûa Linh Thao, ñoàng thôøi nhaán maïnh vaøo 
Nguyeân Lyù vaø Neàn Taûng cuûa ñôøi (The Principle and 
Foundation) vaø chieâm nieäm ñeå hoïc yeâu thöông nhö Chuùa 
ñaõ yeâu thöông (the contemplation to learn to love as God 
loves).

Linh Thao Nheï Nhaøng goàm 7 buoåi keùo daøi trong 7 
tuaàn giuùp cho ngöôøi tham döï yù thöùc hôn veà toäi loãi cuûa con 
ngöôøi vaø ôn Cöùu Chuoäc trong Ñöùc Kitoâ, ñeå töø ñoù coù can 
ñaûm vaø söùc maïnh treân con ñöôøng hoaùn caûi trôû veà vôùi tình 
thöông cuûa Thieân Chuùa. Phaàn naøy raát thích hôïp vôùi Muøa 
Chay.
Ñòa ñieåm: Phoøng 132 taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong

Thôøi gian: 7 buoåi toái thöù Tö töø 8pm – 9pm vaøo caùc 
ngaøy 12/2; 19/2/ 26/2; 4/3; 11/3; 18/3 vaø 25/3.

Lieân laïc: Anh Nguyeãn Trí (Tröôûng Nhoùm Linh Thao 
Nguoàn Soáng) ôû soá ñieän thoaïi (214) 406-3475
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GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CHEÙN THAÙNH 
GIA ÑÌNH CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI 

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

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

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

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

LAØM GÌ TRONG MUØA CHAY THAÙNH 2020?

Muøa Chay goàm 40 ngaøy laø muøa thoáng hoái trong naêm 
Phuïng vuï cuûa Hoäi thaùnh. Muøa Chay baét ñaàu töø Thöù Tö Leã 
Tro (naêm 2020 laø ngaøy 26 thaùng 2) vaø chaám döùt tröôùc 
Thaùnh leã Tieäc Ly chieàu thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (naêm 2020 
laø ngaøy 9 thaùng 4). Muøa Chay coù 6 Chuùa nhaät. Chuùa nhaät 
thöù 6 goïi laø Chuùa nhaät Leã Laù hoaëc Chuùa nhaät Thöông Khoù 
vaø khôûi ñaàu Tuaàn Thaùnh.

Tam Nhaät Vöôït Qua (töùc Tam Nhaät Thaùnh  hay Tam 
Nhaät Phuïc Sinh) baét ñaàu vôùi Thaùnh Leã Tieäc Ly vaøo chieàu 
Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh. Tam Nhaät Vöôït Qua töôûng nieäm 
cuoäc thöông khoù cuõng nhö caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân 
thaäp giaù vaøo thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, vaø ñaït cao ñieåm trong 
ñeâm Voïng Phuïc Sinh roài keát thuùc vôùi Kinh Chieàu cuûa Chuùa 
nhaät Phuïc Sinh.

Theo truyeàn thoáng cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo, Muøa Chay 
laø thôøi gian aên naên toäi. Vì theá, Muøa Chay laø thôøi gian gia 
taêng vieäc caàu nguyeän, laõnh nhaän caùc bí tích, nhaát laø Bí tích 
Hoøa giaûi vaø Thaùnh Theå, thöïc thi baùc aùi; ñoàng thôøi cuõng 
phaûi tuaân giöõ giöõ luaät aên chay vaø kieâng thòt.

Sau ñaây laø moät soá ñieàu chuùng ta caàn ghi nhôù ñeå thöïc 
hieän trong Muøa Chay naøy:

* AÊn Chay & Kieâng Thòt: (a) Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng thòt vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro & 
caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay; (b) Nhöõng ngöôøi Coâng 
giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho ñeán khi heát 59 tuoåi thì phaûi giöõ 
chay vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro vaø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. 

* Baùc AÙi: Ñeà nghò nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm, ñeå 
daønh ra 1 Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay 
vaø ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi 
ngheøo, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam. Xin 
ñeán Quaày Töôïng aûnh ôû cuoái Nhaø thôø ñeå laáy phong bì coù 
ghi rieâng cho muïc ñích naøy.

* Caàu Nguyeän: Gia taêng vieäc caàu nguyeän moãi ngaøy cho 
caù nhaân, gia ñình, giaùo xöù, Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø theá giôùi. 
Seõ coù caàu nguyeän Taizeù töôûng nieäm veà cuoäc Thöông Khoù 
cuûa Chuùa Gieâsu vaøo 6 giôø 30 chieàu Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 
5/4.

* Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù: Giaùo xöù coù toå chöùc cuoäc Ñi 
Ñaøng Thaùnh Giaù trong Nhaø thôø moãi thöù Saùu Muøa Chay baét 
ñaàu luùc 6 giôø 30 chieàu vaø Thaùnh leã ngay sau ñoù luùc 7 giôø 
toái. Rieâng Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ coù ñi Ñaøng Thaùnh Giaù 
ngoaøi trôøi baèng tieáng Anh vaøo 2 giôø chieàu Chuùa nhaät Leã Laù 
ngaøy 5/4.

* B  
Bôùt thôøi giôø giaûi trí, nhaát laø caùc thuù vui giaûi trí coù haïi nhö 
röôïu cheø, côø baïc; ñoàng thôøi ñaåy maïnh ñôøi soáng thieâng 
lieâng qua vieäc ñoïc Kinh thaùnh, caùc saùch thieâng lieâng vaø 
nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeán ñôøi soáng ñaïo. Coù theå ghi danh 
vaøo website FORMED.ORG vôùi nhöõng phim höõu ích maø 
Giaùo xöù ñaõ traû tieàn vôùi access code laø 4TT7C8.

* Tam Nhaät Tónh Taâm: Thöù Hai (23/3), thöù Ba (24/3) 
vaø thöù Tö (25/3) töø 7pm ñeán 8:30pm.

* Xöng Toäi: Thöù Naêm (26/3) vaø thöù Hai (30/3) töø 7pm 
ñeán 8:30pm.

MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG THAÙNH LEÃ
Flu Season & “The Sign Of Peace” At Mass 

“Chuùc Bình An” laø daáu chæ söï hieäp thoâng cuûa 
Hoäi thaùnh vaø tình baùc aùi ñoái vôùi nhau tröôùc khi 
ngöôøi tín höõu röôùc Mình Thaùnh Chuùa. Tuy 
nhieân, ñeå giöõ gìn söùc khoûe cho moïi ngöôøi trong 
muøa cuùm, vì theá 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 current flu season, worshippers are to avoid 
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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TOÅNG KEÁT CHO HOÄI CHÔÏ TEÁT 2020

CÑ Trinh Vöông $8,615.00

Thanh Nieân $7,970.00

Lieân Minh Thaùnh Taâm $3,000.22

Ban Giaùo Lyù $700.00

Thieáu Nhi Thaùnh Theã $10,274.00

Thaêng Tieán Hoân Nhaân $600.00

Hoäi Quaùn + Sponsor & VIP $45,445.00

Toång Coäng Thu $76,604.22

Toång Coäng Chi (Ca só, equipments, 

police, muùa laân, clean-up...) ($32,597.50)

Toång Keát Tieàn Lôøi Hoäi Chôï Teát $44,007.00

Ban Toå Chöùc xin chaân thaønh caûm ôn quí oâng baø, anh 
chò em trong Ban Vaên Ngheä, Hoäi Quaùn, vaø caùc ñoaøn theã 
ban ngaønh ñaõ hy sinh cho 2 ngaøy Hoäi Chôï Teát Canh Tyù 
2020 ñöôïc moïi söï toát ñeïp

RADIO MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP  
                    TẠI VÙNG DALLAS

Keå töø ngaøy moàng 01 thaùng 02 naêm 2019, Radio Meï 
Haèng Cöùu Giuùp ñaõ phaùt soùng taïi vuøng Dallas-Fort 
Worth, treân laøn soùng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vaøo 
moãi ngaøy trong tuaàn, töø 2-3 giôø chieàu.

Xin moïi ngöôøi nhôù ñoùn nghe. Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø 
uûng hoä cho Chöông trình Radio, xin quyù thính giaû lieân laïc 
taïi ñòa chæ: Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp (2458 Atlantic 
Ave, Long Beach, CA 90806; Ñieän thoaïi: 562-988-7997; 
Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com)

TOÅNG KEÁT BAÙNH CHÖNG TEÁT 2020

Toång Coäng Thu  $216,672.00

Toång Coäng Chi  $74,018.00

Toång Coäng Tieàn Lôøi $120,842.00

Chöông trình goùi baùnh chöng / teùt seõ khoâng thaønh coâng 
neáu khoâng coù söï hy sinh thôøi giôø, coâng söùc cuûa taát caû quyù 
oâng baø ñaõ tham gia trong naêm nay.

Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Haèng Cöùu 
Giuùp ban ñaày ôn laønh, söùc khoûe cho quyù oâng baø anh chò 
em.

MARIAN DINNER
The Office of Vocations is hosting a Marian 

Dinner on Monday, March 9, 2020 at the University 
of Dallas. This evening is for women 18 years of 
age or older who are interested in learning about or 
discerning their vocations. The evening will begin 
at 6:30 pm with Mass at the Church of the 
Incarnation and then dinner will follow in room 
#122 of SB Hall with a short program, led by Fr. 
Edwin Leonard and Religious/Consecrated Women 
throughout the Diocese of Dallas.

Register at www.dallasvocations.org/marian-
dinner-info/

LATEST UPDATE ON THE SUPREME COURT 
RULING ON JANUARY 27, 2020 PUBLIC CHARGE

The Supreme Court ruled on January 27, 2020 that 
the Department of Homeland Security can 
implement its rule defining the public charge and 
would look at whether an applicant is likely to 
receive one of more of certain public benefits during 
12 months of a three-year period. The final 
implementation date is still unknown. The affected 
cases include immigrant and non-immigrant visa 
petitions submitted to US Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) and Department of 
State. Someone who is “Likely at any time to 
become a public charge” means that anyone who is 
more likely than not to receive public benefits for 12 
months in a period of 36 months would be considered 
inadmissible.

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. 
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SOÁ TAÂN LINH MUÏC BA LAN 
CHIEÁM 26%TAÂN LINH MUÏC TAÏI AÂU CHAÂU 

   Taïi AÂu chaâu, cöù boán taân linh muïc giaùo phaän thì 
coù moät vò ngöôøi Ba Lan, theo vieän thoáng keâ cuûa 
Giaùo hoäi Coâng giaùo taïi nöôùc naøy, nhöng con soá caùc 
cuoäc truyeàn chöùc linh muïc taïi Ba Lan cuõng ñang 
suy giaûm.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, moãi naêm coù khoaûng 
350 taân linh muïc taïi Ba Lan, töông ñöông vôùi 26% 
toång soá taân linh muïc taïi AÂu chaâu, töùc laø 1.272 vò 
trong naêm 2017. Toång soá caùc linh muïc ñöôïc thuï 
phong trong toaøn Giaùo hoäi naêm 2017 laø 5.800 vò.

Tuy nhieân, töø 20 naêm nay (2000), soá taân linh 
muïc taïi Ba Lan cuõng nhö AÂu chaâu lieân tuïc giaûm 
suùt. Naêm 2013, taân linh muïc Ba 
Lan chieám 30% taïi AÂu chaâu, nhöng nay giaûm 
xuoáng coøn 26%.

Soá linh muïc giaùo phaän treân toaøn theá giôùi lieân 
tuïc gia taêng töø naêm 2000, vaø ñaït tôùi con soá 281.000 
vò trong naêm 2017. Nhöng taïi AÂu chaâu, soá linh muïc 
giaùo phaän lieân tuïc giaûm suùt: töø 141.000 linh muïc 
trong naêm 2003 xuoáng coøn 125.000 vò trong naêm 
2017.

Taïi Ba Lan, soá tu só nam nöõ lieân tuïc suy giaûm: 
naêm 2000 coù 566 thænh sinh xin gia nhaäp caùc doøng 
nöõ, nhöng naêm 2009, con soá naøy giaûm xuoáng coøn 
251, vaø naêm 2017, chæ coøn 177 thænh sinh, töùc laø 
chæ baèng 1 phaàn 3 so vôùi tình traïng caùch ñaây gaàn 
20 naêm.

Nöõ tu Jolanta Olech (SJK), Toång thö kyù Lieân 
hieäp caùc Beà treân Thöôïng Caáp doøng nöõ, tuyeân boá 
raèng: “Chuùng toâi thöôøng töï hoûi, taïi sao ñôøi tu khoâng 
thu huùt nöõa. Chaéc chaén laø trong caùc lyù do laøm suy 
giaûm ôn goïi coù nhöõng thay ñoåi veà daân soá, nhöõng 
thaùch ñoá veà vaên hoùa vaø suy giaûm ñöùc tin, nhaát laø 
nôi ngöôøi treû. Nhöng coù leõ chuùng toâi cuõng phaûi töï 
nhìn chính mình... Coù leõ tình traïng naøy phaûi thuùc 
ñaåy chuùng toâi ñi ra ngoaïi bieân, nhö Ñöùc Giaùo 
hoaøng Phanxicoâ thöôøng noùi... vaø tìm kieám nhöõng 
ngöôøi khoâng coù ai saên soùc”.

Nôi caùc doøng nam, taïi Ba Lan coù 487 thænh sinh 
vaø taäp sinh trong naêm 2017, vaø coù söï suy giaûm ôn 
goïi.

Lm. ran c nh,  
guon ai han Ly  hau

VIEÄC ÑÖA CAÙC TÖÔÏNG AÛNH & AÁN PHAÅM 
ÑEÁN NHAØ THÔØ

Ñeå giuùp Cha Chính xöù chu toaøn traùch nhieäm 
chaêm soùc ñöùc tin Coâng giaùo cuûa ngöôøi tín höõu 
theo ñuùng chæ daãn cuûa Giaùo hoäi noùi chung vaø 
Giaùo phaän Dallas noùi rieâng, xin moïi ngöôøi ñöøng 
ñöa caùc tranh aûnh, CD vaø nhöõng aán phaåm, ngay 
caû lieân quan ñeán vieäc thöïc haønh ñaïo ñöùc Kitoâ 
giaùo, vaøo trong khuoân vieân Giaùo xöù vaø Nhaø thôø 
neáu khoâng coù pheùp cuûa Cha Chính xöù. Chaân 
thaønh caûm ôn söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

LÖU YÙ PHUÏ HUYNH ÑÖA CON EM ÑI HOÏC ÑUÙNG GIÔØ
                
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 vaø an toaøn, xin Quyù Phuï huynh chòu khoù 
ñaäu xe beân Saân ñaäu xe môùi cuûa Giaùo xöù vaø daét 
con em ñeán Trung taâm Thaùnh Anphong.

JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR 
MARCH 01, 2020

Caùc em lôùp 7 (GL_7A, 7B, 7C, & 7J) vaø lôùp 8 
(GL_8A, GL_8B, GL_8C, & GL_8J) seõ tham döï 
Youth Seminar ngaøy 01 thaùng 03 töø 9giôø saùng – 
10giôø15 saùng vôùi ñeà taøi: “Life Issues / Nhöõng 
Vaán Naïn cuûa Thôøi Ñaïi veà Söï Soáng”. Neáu caùc em 
hoïc lôùp Giaùo lyù buoåi chieàu, caùc em seõ khoâng coù 
lôùp giaùo lyù ngaøy 01 thaùng 03 vì caùc em seõ tham 
döï Youth Seminar naøy.

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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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(C )

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:            $14,871.00
Tieàn In Saùch: $300.00 
Tieàn Röûa Toäi: $110.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,415.00
Nhoùm Baùc AÙi: $1,524.00
Help the Poor: $1,712.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân               Soá Tieàn
0128       Lyù Phöôùc Hoàng               $20.00 
2538       Ñaëng Ñình Chaâu               $2.00 

Hoäi Quaùn               $7,660.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0723         Leâ Thò Thanh $100.00 
0724         Leâ Thò Xuaân $100.00 
0871         Ñinh Thò Hoàng $2,200.00 
0997        Kim Ngan Massicot $400.00 
793, 811, 829     Nguyeãn Tuaán $150.00 
965, 966, 967     Nguyeãn Long $700.00 

Hieäu Ñính Cho Baùo Caùo Taøi Chaùnh Ngaøy 9/2/2020 
(Correction for Feb 9, 2020 Report)

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.

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

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 GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
(COLUMBARIUM)

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. 



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

Chuùa Nhaät VII  Thöôøng Nieân Naêm A v Trang 8 v Ngaøy 23-02-2020   

Scripture:  Matthew  5:38-48

Sunday Lesson For The Youth

Meditation:  If someone insults you or tries to take advantage of you, how do you respond? Do you repay in kind? Jesus approached 
the question of just retribution with a surprising revelation of God’s intention for how we should treat others, especially those who mistreat 
us. When Jesus spoke about God’slaw, he did something no one had done before. He gave a new standard based not just on the requirements 
of justice - giving each their due - but based on the law of grace, love, and freedom. 

      Law of grace and love 

Jesus knew the moral law and its intention better than any jurist or legal expert could imagine. He quoted from the oldest recorded law in 
the world: If any harm follows, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound 
for wound, stripe for stripe (Exodus 21:23-25). Such a law today seems cruel, but it was meant to limit vengeance as a first step towards 
mercy. This law was not normally taken literally but served as a guide for a judge in a law court for assessing punishment and penalty (see 
Deuteronomy19:18). 

The Old Testament is full of references to the command that we must be merciful: You shall not take vengeance or bear any grudge 
against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the  LORD (Leviticus 19:18). If your enemy is 
hungry, give him bread to eat; and if he is thirsty, give him water to drink (Proverbs 25:21). Do not say, “I will do to him as he has done to 
me; I will pay the man back for what he has done” (Proverbs 24:29). Let him give his cheek to the smiter, and be filled with insults 
(Lamentations 3:30). 

Jesus does something quite remarkable and unheard of. He transforms the law of mercy with grace, forbearance, and loving-kindness. 
Jesus also makes clear that there is no room for retaliation. We must not only avoid returning evil for evil, but we must seek the good of 
those who wish us ill. Do you accept insults, as Jesus did, with no resentment or malice? When you are compelled by others to do more than 
you think you deserve, do you insist on your rights, or do you respond with grace and cheerfulness? 

Grace of the Holy Spirit 

What makes a disciple of Jesus Christ different from everyone else? What makes Christianity distinct from any other religion? It is grace 
- treating others, not as they deserve, but as God wishes them to be treated - with loving-kindness and mercy. Only the cross of  Jesus Christ 
can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love and 
grace has power to heal and to save from destruction. The Lord Jesus suffered insult,abuse, injustice, and death on a cross for our sake. 
Scripture tells us that the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and guilt (Matthew 26:28; Ephesians 1:7, I John 1:7, Revelation1:5). 
Since God has been merciful towards us through the offering of his Son, Jesus Christ, we in turn are called to be merciful towards our 
neighbor, even those who cause us grief and harm.

How can we possibly love those who cause us harm or ill-will?With God all things are possible. He gives power and grace to those who 
believe and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the cross of Jesus Christ 
can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love 
and grace has power to heal and to save from destruction.  Do you know the power and freedom of Christ’s redeeming love and mercy?

Perfect - made whole 

Was Jesus exaggerating when he said we must be perfect as our heavenly Father is perfect (Matthew 5:48)? Jesus’ command seems to 
parallel two passages from the Old Testament Scriptures. The first is where God instructed Abraham to “be perfect/blameless” before God 
(Genesis 17:1). The original meaning of “perfect” in Hebrew and the Aramaic dialect which Jesus spoke is”“completeness”” 
or”“wholeness”       

    The second passage that seems to parallel Jesus’ expression - “be perfect as your heavenly Father is perfect”-  is the command that God
gave to Moses and the people of Israel to “be holy, for I am holy” (Leviticus 11:44,45; 19:2). God created each one of us in his own image 
and likeness (Genesis 1:26,27). That is why he calls us to grow in maturity and wholeness so we can truly be like him - a people who loves as 
he loves and who chooses to do what is good and to reject what is evil (Ephesians 4:13-16). 

Freedom and power to love as God loves

God knows our sinfulness and weaknesses better than we do - and he assures us of his love, mercy, and help. That is why he freely gives 
us his power, strength, and gifts so that we may not lack anything we need to do his will and to live as his sons and daughters (2 Peter 1:3). 
Do you want to grow in your love for God and for your neighbor? Ask the Holy Spirit to purify and transform you in the image of the Father 
that you may know and live in the joy and freedom of the Gospel. 

“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me with your Holy Spirit and set my heart ablaze with your love that nothing may 
make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, nor make me bitter towards anyone.”
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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
Frisco. Bao lương thợ b t 1,000. 
B t nh ng 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 THU C TẬN NH  MIỄN PH  
* CH NG T i KH NG BÁN THU C
   C S N XU T T I TRUNG QU C
* Nhận hầu hết các bảo hiểm, 
Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
* Tư vấn miễn phí về Medicare
* Rất hân hạnh được ph c v  u  đ ng hương

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

D c S  Phạm Hu  H a
 Kính Mời

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

469 808-1000  972  786-6364  817 299-8888

NHẬN D Y LÁI XE
Tận tâm uy tín

Tập lái trên Freeway
D ch v  đưa đón

L/L A. Mười
      469-438-8819

10/11-10/3
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Quan - Höng Quan Hưng 214-558-3888 / 817-733-5965

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

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

Email: hrealtor gmail.com 

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

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

VI C L M UY T N, TẬN TÂM

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

- Lễ Phát Tang
- Lễ Thăm Viếng
- H a Thiêu
- Mai Táng
- Nhà Thăm Viếng r ng r i riêng tư
- Có nơi tiếp khách trong khi tang lễ

D CH V  G M C

MAX Builders
Nhận s a ch a nhà  và Cơ s  
Thương Mại. Xây Dựng và s a ch a 
tiệm Nails, Nhà Hàng
Free Estimate. Công Việc Bảo Đảm 
và Uy tín. 

469-556-5777 
763-381-7109

972-489-1171

NH  QU N SPARKMAN
1029 Greenville Ave, 

Richardson, TX, 75081

SPARKMAN 
FUNERAL HOME

Am  Trịnh Di m Ph c
Amy.Trinh  Dignitymemorial.com

- Thẩm mỹ/Cosmestic Dentistry
- Gh p Xương và Tr ng răng
- Bone graft và Implant
- Niềng răng/ Orthodontics

CISS DENTAL AND ORTHODONTICS

DR. SCOTTIE NGUYEN, D.D.S.

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

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

Tr ng răng s  d ng thuốc mê nitrous oxide (laughing gas)
Ch p hình uang tuyến b ng kỹ thuật digital

DENTAL IMPLANT SURGERY

DR. PAULO THUAN NGUYEN
Garland 972-794-5888  

Carrollton 972-416-9239 | Arlington 817-265-9527

Tr ng răng giả vào xương hàm
Cấy răng hay răng tháo ráp không thể so sánh b ng cấy gh p implant

*** CHÚNG T I C  GIẢM GIÁ CHO BỆNH NHÂN M I ***

NHA KHOA

Tặng món uà của tình yêu. H y cho mình sự yên tâm.  
Lên kế hoạch trước với Restland để nh ng người thân yêu 
của bạn có thể biết nh ng mong muốn cuối cùng của bạn.  
Mua trước s  được bảo đảm không tăng giá và được trả 
góp. Mua trước để nhận giảm giá.  Vui lòng gọi cho Tina với 
bất k  câu h i hoặc giảm giá đặc biệt.

Tina Ngu en  469.274.2481
Tina.Nguyen NSMG.com  9220 Restland Rd, Dallas, TX 75243
  

20/10-24/12

9FEB-10MAY

UY N HO NG
214-554-5984

DAISY NGUYỄN
469-487-6817

972-635-8555 
DR. DYLAN N. DO

Trám răng, Bọc răng, Cầu răng, Lấy gân máu, 
Tr ng răng, Cấy xương, Niềng răng. 

Nhận PPO, Medicare, Chip, Financing. 
Đặc biệt 49 cho khám, ch p Xray và cleaning

 

V N PH NG KHAI THU  VÀ GI  S  SÁCH

Đối diện chợ Sam

Nhi Khoa - Gia ình - Th m M

Cần 1 người gi  trẻ tại nhà 
tại Oklahoma City. 

S  được ngh  1 cuối tuần 
m i hai tuần 2,000/tháng

L/L 469-878-3269

C N NG I GI  TR

10/1-10/3

 

20/10-20/3
26/ 1-26/ 2

NHẬN GI  TR
Từ 1 tháng đến 10 tuổi
Gần nhà thờ ĐMHCG

214-501-4173

BÁN NH
3 bed-2.5 bath, 
double garage

Gần Nhà Thờ. L/L 
469-348-5075

3347 W. Walnut St, Ste 288, Garland, Tx, 75042
Bên trong Nhà Xinh, Khu chợ Hiệp Thái

TAX ACCOUNTING, CPA

5550 South Ber ner, Blvd 270, 
Mesquite, TX, 75110

15/2-30/ 4

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



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

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

972-408-5996 / 800-718-9648

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

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

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

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

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

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

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

28/4-28/5

ALLSTATE INSURANCE
You’re in good hands          

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

     MICHAEL MCCANN AGENCY

6404 INTERNATIONAL PKWY # 1550 PLANO TX 75093

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE

8/12-8/3c

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

214-436-3551
Gần nhà thờ Đức Mẹ HCG

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

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

- Nha khoa gia đình - Trẻ em và Thẩm mỹ
- Làm Răng giả các loại - nhổ răng tiểu phẫu
- Đảm bảo có hẹn cùng ngày cho Emergency 972-235-3999

Bác sĩ Nha Khoa uy tín, tận tâm

NHUNG NGUYỄN D.D.S & VÂN NGUYỄN D.D.S

NV DENTAL ARTS



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

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

469.235.4119 / 469.235.4334

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

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

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

người lớn Medicare & Medicaid

- Hardwood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood 

& Laminate at Affordable price

972-414-1515
Ngô Lan Phương, D.D.S.

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

(972) 485-1200

NIỀNG RĂNG $2,000 OFF

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

SỨC KHỎE - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

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

Đức Nguyễn 

214-755-9948

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

PHÔÛ BAÈNG

Nhà sau lưng Nhà Thờ 
Giáo Xứ:  3 phòng ngủ, 
2 phòng tắm

27/10-1/11/20

BC Alteration & Gifts
Nhận sửa quần áo

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

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




