
inh mục Mark Link, SJ, đã từng so sánh việc Chúa Giêsu 
biến hình trên núi Tabor như được tường thuật trong bài 
Tin Mừng hôm nay (Mt 17:1-9) và việc Ngài thống khổ trên 
núi Cây Dầu trước khi bị bắt (Mt 26:36-44). Ở cả hai nơi, 

Đức Giêsu đều biến hình trước mặt ba môn đệ nhân chứng Phêrô, 
Giacôbê và Gioan: Trên núi Tabor Ngài biến từ hình dáng loài người 
thành hình dáng Thiên Chúa, còn trên núi Cây Dầu, từ hình dáng 
Thiên Chúa vinh quang thành hình dáng con người yếu đuối. Thân 
phận chúng ta cũng thế, có những lúc chúng ta cảm thấy sốt sắng 
ngất ngây như thể 
cùng biến hình với 
Chúa Giêsu trên núi 
Tabor. Khi đó, chúng 
ta cảm thấy mến 
Chúa yêu người và 
muốn ở lại trong tình 
trạng ngây ngất đó. 
Nhưng rồi lại có lúc 
chúng ta suy sụp 
trầm trọng như đang 
ở núi Cây Dầu. Lúc 
ấy, chúng ta cảm thấy 
chán nản, không ai 
thương mình, kể cả 
Thiên Chúa hầu như 
cũng xa lánh. Nhưng 
có một chi tiết quan 
trọng, đó là Đức 
Giêsu đã luôn cầu 
nguyện trong cả hai 
biến cố đó. Chính sự 
cầu nguyện đã liên 
kết thống nhất hai phương diện ngược hẳn nhau trong cùng một con 
người của Ngài.

Đúng thế, câu chuyện về việc Chúa Giêsu Biến hình là một nhắc 
nhở quan trọng về sức mạnh mà chúng ta có thể có được từ việc cầu 
nguyện trong khi đối diện với những thách đố của cuộc đời. Mục đích 
của việc Chúa Giêsu lên núi Tabor không chỉ là nhằm bày tỏ thiên 
tính của Ngài cho các môn đệ để khích lệ các ông phải kiên trì trong 
những thử thách sau này, nhưng còn là cơ hội để Ngài tiếp tục sống 
dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha trong sự tĩnh lặng của cầu nguyện. 

Trong một xã hội xô bồ, bị chao đảo bởi nhiều biến cố lớn nhỏ từ 
phía cá nhân, đến gia đình, xã hội, Giáo hội, chúng ta dễ chạy theo 
bản năng của mình để tìm một lối thoát nào đó có tính cách tạm bợ 
nhất thời và ngay cả lối thoát đó có thể làm chúng ta xa rời Thiên 
Chúa là Đấng luôn yêu thương và quan tâm giúp đỡ. Đặc biệt trong 

Mùa Chay, khi Giáo hội nhắc nhở chúng ta phải siêng năng cầu 
nguyện, chúng ta hãy cố gắng để có những giây phút tĩnh lặng để cởi 
bỏ đi những gì là giả dối từ lời ăn tiếng nói đến những hành vi thường 
ngày trong quan hệ với người khác khiến chúng ta không sống thật 
với chính mình như là con cái của Thiên Chúa. Chính trong sự tĩnh 
lặng của tâm hồn, chúng ta mới nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa mà 
thường bị lấn át bởi nhiều tiếng thét gào của kiêu ngạo, ích kỷ, sợ hãi, 
và giả dối. Và khi chúng ta càng biết Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, 
chúng ta càng biết rõ hơn về chính mình với những yếu đuối và giới 
hạn để rồi biết cậy dựa vào Ngài nhiều hơn.

Cũng chính trong sự cầu nguyện, chúng ta đặt mình trước mặt 
Thiên Chúa, lắng nghe Ngài, và cảm nghiệm được sức mạnh đang 
hoạt động trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta có được can đảm, tin 
tưởng và niềm hy vọng khi tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế. 
Đồng thời, nhờ cầu nguyện, chúng ta nhìn ra thế giới bằng con mắt 

của Thiên Chúa để 
rồi mặc dầu cầu 
nguyện không lấy đi 
những vấn đề trong 
cuộc sống mà chúng 
ta gặp phải, nhưng 
giúp chúng ta có can 
đảm đối diện với 
chúng trong sự an 
bình. 

Là những người 
bước theo Chúa 
Giêsu không có nghĩa 
là chúng ta không 
chịu những thử thách 
và đau khổ trong 
cuộc sống. Có điều, 
khi chúng ta tin vào 
Ngài là Đấng hứa ban 
tương lai Nước Trời 
cho những ai sẵn 
sàng đón nhận thập 
giá đời mình, chúng 

ta mới thật là môn đệ thật sự của Ngài. Không những thế, một khi tâm 
hồn của chúng ta được ngập tràn trong ân sủng của Thiên Chúa, cuộc 
sống của chúng ta sẽ ngời sáng vinh quang của Ngài và nhờ đó, người 
ta sẽ nhận ra và tin theo Ngài như chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, trong mùa Chay này, đặc biệt qua việc chuyên 
cần cầu nguyện và tham dự các Bí tích Giải tội và Thánh thể, chúng 
con cầu xin Chúa giúp cho chúng con cảm nghiệm cuộc biến hình 
vinh quang của Chúa để như các tông đồ, chúng con không mất niềm 
tin khi những khó khăn và thử thách đến trong cuộc đời. Nhờ thế 
chúng con sẽ không sợ hãi, thất vọng vì biết rằng ánh sáng Phục sinh 
vẫn rực rỡ sau đồi Canvê và chính chúng con cũng được biến hình 
với Chúa Giêsu cũng như mời gọi tha nhân đón nhận ra tình yêu cứu 
độ của Ngài. Amen. †

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 II MÙA CHAY NĂM A
NGÀY 8/3/2020

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
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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 ầu à tuần thứ 2 trong tháng
Chầu Lượt    7:30 AM – 7:00 PM

Lễ Tr ng à Bu c: Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ 
trong BTMV hằng tuần hoặc trên website.

Giải T i 
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

R a T i 
• 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.
L p Giáo L  Dự Tòng - Dự Bị H n Nhân 

Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
H n Phối 

Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng trước ngày cưới 
để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức ầu

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

H i Đ ng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim (214) 606-1956

H i Đ ng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn (469) 879-9729

H i Đ ng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn Chính (214) 924-8359

KHỐI PHỤNG VỤ
Ông Nguyễn Hữu Đào (972) 276-9879

Ban Th a Tác Vụ Rư c Lễ
Anh Nguyễn Thông (972) 977-5037

Ban Th a 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 H n Nhân & Đ i iện Tòa Án 
H n Phối

Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331
CT Thăng Tiến H n Nhân Gia ình

Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo L

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

Thầy Lê Thanh (469) 867-6025
H i Phụ Huynh

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

Cô Đặng Thị Ánh Tuyết (469) 682-9087
Ban Giáo L  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
H i Các Bà Mẹ C ng Giáo

Bà Vũ Thị Sen (310) 598-8302
H i Đ o Binh Đức Mẹ

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

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

Anh Phạm Khắc Nghi (603) 858-2474
Mục Vụ Gi i Tr

Anh David Phạm (469) 602-1288
Nhóm Ngu n 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 En ironment Of cer
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

H i Hiệp S  Colum us
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

H i Quán Giáo ứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

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

Đ i Diện Bảo Tr  ơn G i
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 L : 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

L P HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH TH

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

Đ c Kinh T n Vương Chúa Nhật:
Xin liên lạc với các Trưởng Giáo Khu



Đọc Kinh Tôn VươngLịch Phụng Vụ Trong Tuần Đọc Kinh Tôn Vương
• Chúa Nhật 8/3. Chúa nhật II Mùa Chay năm A. 

• Thứ Hai 9/3. Lễ Thánh Phanxica thành Rôma, Tu sĩ. 

• Thứ Ba 10/3 trong Tuần II Mùa Chay.

• Thứ Tư 11/3 trong Tuần II Mùa Chay.

• Thứ Năm 12/3 trong Tuần II Mùa Chay.

• Thứ Sáu 13/3 trong Tuần II Mùa Chay. Kiêng Thịt.

• Thứ Bảy 14/3 trong Tuần II Mùa Chay.

• Chúa nhật 15/3. Chúa nhật III Mùa Chay năm A. 

Chúa Nhật Ngày 8/3/2020 Lúc 7PM
GK1  Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ  972-890-8299
 213 W. Brand Rd, Garland, TX 75044 

GK7 Ô/B Trần Đình Hiền  214-578-6190
 435 St. Andrews Dr., Allen, TX 75002

THÁNG 3 - KÍNH THÁNH GIUSE
Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo dành riêng tháng Ba 

để tôn kính Thánh Cả Giuse, Phu quân của Đức Trinh nữ Maria 
và Dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đặc biệt là những người cha nên 
phát triển lòng sùng kính Đức Thánh Giuse, vì chính Đức Thánh 
Giuse đã được Thiên Chúa chọn để chăm sóc Chúa Con. Các 
kinh nguyện nên kết hợp với lời cầu xin cùng Thánh Cả Giuse, 
đặc biệt trong tháng Ba này.

MÙA CHAY 2020
CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM DỰ TÒNG

Mùa Chay bắt đầu một thời kỳ quan trọng trong cuộc hành 
trình tìm gặp Chúa của anh chị em Dự tòng. Với Nghi thức Tuyển 
chọn được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa vào thứ Bảy 29/2, anh 
chị em Dự tòng chấm dứt thời kỳ Dự tòng (Period of 
Catechumenate) để trở thành người được tuyển chọn và bắt đầu 
tiến vào Thời kỳ Thanh tẩy và Soi sáng (Period of Purification 
and Enlightenment) trước khi được rửa tội vào Lễ Vọng Phục 
Sinh (11/4).

Xin mọi người trong Giáo xứ cầu nguyện đặc biệt cho những 
anh chị em Tuyển nhân trong Mùa Chay Thánh 2020 này.

GUIDELINES OF DIOCESE OF DALLAS CONCERNING 
THE COVID-19

In light of the continued rise in the number of flu cases and 
concerns about the coronavirus (COVID-19), the Diocese of Dallas 
is taking the following precautions.

 ▲ Please stay home if you are sick or are experiencing symptoms. 
If you are ill, you are not bound by the obligation to attend 
Mass, including on Sunday. Out of charity to others, sick 
individuals should not attend Mass or other liturgical events.

 ▲ Distribution of the Precious Blood from the chalice is 
suspended until further notice.

 ▲ The Sign of Peace is temporarily suspended. After the Our 
Father and Prayer of Peace by the priest, the Lamb of God 
will follow immediately.

 ▲ We do not encourage the holding of hands during Mass.
If applicable, please strongly consider receiving Communion in 
your hand rather than on the tongue.  

CHỈ DẪN CỦA TÒA GIÁM MỤC DALLAS VỀ DỊCH
VIÊM PHỔI CẤP TÍNH COVID-19

Xét thấy con số các trường hợp cúm tiếp tục gia tăng cũng như 
mối quan tâm về nạn dịch viêm phổi cấp tính COVID-19, Tòa 
Giám mục Dallas đưa ra những hướng dẫn phòng ngừa sau đây:

 ▲ Những ai đau yếu hoặc có các triệu chứng, xin vui lòng ở nhà. 
Nếu bị đau, không buộc phải tham dự Thánh Lễ, kể cả ngày 
Chúa nhật. Vì lòng bác ái đối với người khác, những người 
nào đau yếu không nên tham dự Thánh lễ hoặc các cử hành 
phụng vụ khác.

 ▲ Việc Rước Máu Thánh từ Chén Thánh bị đình chỉ cho đến khi 
có thông báo mới. 

 ▲ Việc Chúc Bình An trong Thánh Lễ tạm thời bị đình chỉ. Sau 
Kinh Lạy Cha và Kinh Bình An của Linh mục, Kinh Lạy 
Chiên Thiên Chúa sẽ được tiếp theo ngay sau đó.

 ▲ Không khuyến khích cầm tay nhau trong Thánh Lễ.
Nếu được, hãy nghĩ đến việc Rước Mình Thánh bằng tay thay vì 
bằng miệng.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
Thứ Bảy Ngày 7/3/2019 lúc 7:30PM

Bà Quả Phụ Nguyễn Đức Mai  469-888-0948
3703 Harlington Ln,  Richardson, TX  75082

RỬA TỘI TRẺ EM (14/3)
Infant Baptism

Ngày rửa tội trẻ em sắp đến là thứ 
Bảy ngày 14 tháng 3 vào lúc 4 giờ chiều 
tại Nhà thờ. Xin các cha mẹ và người 
đỡ đầu đã ghi danh và học Lớp Rửa tội, 
đưa con em đến Nhà thờ đúng giờ.

The next baptism date is Saturday March 14th 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.
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Chúa Nhật II Mùa Chay | Năm A Ngày 8-3-2020  ♦ Trang 3 ♦

SINH HOẠT PHỤNG VỤ
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THỨ SÁU 13/3 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng) 
1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.
2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại 
Nhà Nguyện Nhỏ.
3. Đặc biệt từ 3–3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa Thương Xót

Kính mời cộng đoàn đến tham dự



GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH
Vì Thánh Thể là trung tâm của 

đức tin Công Giáo và cuộc sống 
Giáo Xứ, Chương Trình Cầu Nguyện 
Với Chén Thánh Ơn Gọi khuyến 
khích các gia đình ghi danh để cầu 
nguyện cho ơn gọi bởi vì chính từ 
trong gia đình mà chúng ta sẽ gieo 
các hạt giống ơn gọi đời sống linh 
mục và tu sĩ.

Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước 
khi ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia đình tham gia vào 
Chương trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh 
Ơn Gọi, và ngài ủy thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi 
đời sống linh mục và tu sĩ.

Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng 
đáng để mọi người có thể qui tụ và cầu nguyện mỗi ngày cho ơn 
gọi. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở 
lại trong Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.

Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà 
để cầu nguyện, xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ở số điện 
thoại (972) 414-7073 hoặc email dmhcggarland@gmail.com.

GHI DANH GIA NHẬP HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS
Quý Ông/Anh trong Giáo xứ có thể gia nhập Hội Hiệp Sĩ 

Columbus qua Chương trình ghi danh online với nhiều lợi ích 
bao gồm các chương trình bảo hiểm AAA, Nhân thọ, Khuyết tật, 
Chăm sóc Sửc khỏe lâu dài. Ngoài ra, mỗi tháng các hiệp sĩ cũng 
nhận được Nguyệt san “Columbia” gồm các câu chuyện về những 
hoạt động tốt lành của Hội cùng những bài viết về Kinh thánh và 
Mục vụ của Đức Cha Tổng Tuyên úy và của các linh mục tu sĩ 
khác.

Vào cuối các Thánh lễ các ngày 7 & 8/3, Hội Hiệp sĩ Columbus 
của Giáo xứ sẽ có các bàn ghi danh ở cuối Nhà thờ để giúp cho 
quý ông/anh muốn gia nhập. Điều đáng nói là trong Chương trình 
Tuyển mộ thành viên trong tháng Ba này, những ai ghi danh 
online sẽ có thể trở thành Hiệp sĩ với lệ phí đặc biệt là 15 Mỹ kim 
cho năm đầu tiên. Năm qua, Hội Hiệp sĩ Columbus đã đóng góp 
hơn 186 triệu Mỹ kim cho Giáo hội và các các cộng đồng cũng 
như trên 74 triệu giờ thiện nguyện. Xin Quý Ông/Anh nghĩ đến 
việc gia nhập Hội Hiệp sĩ Columbus cũng như có thể tự ghi danh 
online theo địa chỉ www.kofc.org/join và nhớ đưa mã  Promo 
Code là TXKOFC.

CATHOLIC HIGH SCHOOL 
JOB FAIR IS MARCH 28TH

Please join us for the Catholic 
High Schools Job Fair, featuring 
Bishop Dunne Catholic School, 
Bishop Lynch High School, and 
John Paul II High School. The job 

fair will run from 9 a.m.-Noon on Saturday, March 28, at John 
Paul II High School in the Large Gymnasium. All applicants will 
need their resumes, certifications, and references.

HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ (15/3)
Hội đồng Giáo xứ sẽ có cuộc họp vào Chúa nhật ngày 15/3 tại 

Phòng 132 (Trung Tâm An Phong) từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 15 
chiều để bàn về một số công việc chung của Giáo xứ. Kính mong 
Quý vị Phụ trách hoặc Đại diện các Hội đoàn, Ban ngành và Giáo 
khu đến tham dự đông đủ.

NGHỈ HỌC MÙA XUÂN (15/3)
Sunday School Spring Break (March 15)

Các em Giáo Lý-Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ không 
có lớp học và sinh hoạt ngày Chúa nhật 15 tháng 3 để nghỉ Mùa 
Xuân. Các em sẽ trở lại học và sinh hoạt ngày 22 tháng 3.

Due to Spring Break, students will have no classes and 
activities on Sunday March 15. They will resume their studies 
and activities on Sunday March 22.

DỌN DẸP MÙA XUÂN / SPRING CLEANING (14/3)
What: Tỉa cây, Làm sạch cỏ / Tree Trimming, Weed Pulling
When: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 3 

/ 9am – 3pm Saturday March 14.
Xin nhớ mang theo kính bảo hộ, găng tay, quần áo và giày bảo 

hộ để công việc được an toàn. Nếu ai có những dụng cụ lao động, 
xin đem theo. Giáo xứ sẽ chu cấp thức ăn sáng và trưa cùng giải 
khát cho mọi người. Xin mọi người tiếp tay để cho khuôn viên 
Giáo xứ được sạch sẽ và khang trang.

THÁNH LỄ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH (15/3)
Giáo xứ có Thánh lễ Gia đình bằng tiếng Anh vào lúc 5 giờ 

chiều Chúa nhật ngày 15 tháng 3 sắp đến (tức Chúa nhật tuần thứ 
3 trong tháng). Nhóm Corpus Domini hiện phụ trách Chầu Thánh 
Thể bằng tiếng Anh từ 8pm – 9pm vào mỗi thứ Năm tuần thứ 3 
trong tháng, sẽ phụ trách phần thánh nhạc cho Thánh lễ tiếng Anh 
này.

What: Family English Mass - All ages are welcome
When: 5pm Sunday March 15th (Third Sunday of the Month)

21ST ANNUAL LANDREGAN LECTURE:
“AND YOU WELCOMED ME: A CATHOLIC 

MEDIATION ON IMMIGRATION AND RACE FOR A 
CHANGING COMMUNITY” | (MARCH 21, 2020)

Immigrants constitute one quarter of the U.S. Catholic 
population and millions of immigrants from throughout the world 
are renewing and redefining the core of the American Catholic 
experience. Hosffman Ospino, Professor of Theology and 
Religious Education at Boston College, will assess what it means 
to be a U.S. Catholic today and call to action to confront dangerous 
biases that undermine our shared existence as a church and 
society.

This free lecture is open to the wider Dallas community and 
will be held at the Church of the Incarnation (University of 
Dallas) at 1809 Maher Lane, Irving, TX 75062
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LINH THAO NHẸ NHÀNG (12/2 – 25/3)
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) do Cha Joseph 

Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú Dẫn 18 của sách Linh Thao 
(Spritual Exercises). Chương trình này giúp cho người tín hữu 
nhận ra được sự hoạt động của Thiên Chúa trong họ và trong đời 
sống hằng ngày. Chương trình này được gọi là thao luyện vì người 
tham dự phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ cầu nguyện, suy 
nghĩ, quyết định làm gì cho niềm tin của mình, và chia sẻ hành 
trình đức tin của mình với nhóm.

Thao luyện này nhẹ nhàng và đơn giản hơn Chương trình Linh 
Thao trọn và bao gồm một số đề tài trích từ tuần thứ nhất của Linh 
Thao, đồng thời nhấn mạnh vào Nguyên Lý và Nền Tảng của đời 
(The Principle and Foundation) và chiêm niệm để học yêu thương 
như Chúa đã yêu thương (the contemplation to learn to love as God 
loves).

Linh Thao Nhẹ Nhàng gồm 7 buổi kéo dài trong 7 tuần giúp 
cho người tham dự ý thức hơn về tội lỗi của con người và ơn Cứu 
Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm và sức mạnh trên con 
đường hoán cải trở về với tình thương của Thiên Chúa. Phần này 
rất thích hợp với Mùa Chay.

Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An Phong
Thời gian: 7 buổi tối thứ Tư từ 8pm – 9pm vào các ngày 12/2; 

19/2/ 26/2; 4/3; 11/3; 18/3 và 25/3.
Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh Thao Nguồn 

Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín 

hữu được tốt hơn, xin những người Công giáo vui lòng ghi danh 
gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ 
vào các ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia 
đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha mẹ, cũng đến văn 
phòng để làm một danh sách với số danh bộ riêng. 

Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 
giáo khu) nếu muốn đọc kinh tôn vương mỗi Chúa nhật lúc 7g tối.

What: 27th Annual 
Bishop's Pro-Life Dinner
Where: April 18, 2020
Who: Bishop Edward J. 
Burns invites you to the 
Bishop's Pro-Life Dinner 
at the Renaissance 
Dallas-Addison Hotel. 

This spectacular event 
benefiting the Catholic 

Pro-Life Community will touch your heart with featured guest 
Jen Bricker, a champion gymnast who was born with no legs. She 
will share her amazing journey from a life destined for hardship 
to a life of triumph through the power of faith and the beauty of 
adoption. We will also be joined by the powerhouse pro-life 
advocate and president of Students for Life of America, Kristan 
Hawkins. 

The evening will include a raffle, wine and jewelry pulls, and 
private reception at 5 p.m., followed by a seated banquet, live 
auction and program at 6:30 p.m. This event raises critical funds 
to save babies, support families, provide education and spread 
the Gospel of Life! Reservations are $125 for an individual seat, 
$1,250 for a table of ten. Premium tables with tickets to the 
Private Reception begin at $5,000. Raffle tickets for a chance to 
win a pilgrimage for two to the Holy Land or Eternal City of 
Rome are available now for $30 each, 4 for $80 and 8 for $125. 

Dinner reservations are requested by April 7, 2020, after 
which the price increases to $150. Seating is limited. Reservations 
may be made at prolifedallas.org/dinner or call 972-267-LIFE 
(5433).

NHẮC NHỞ NHAU

Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin 
mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn nắp và sạch sẽ trong Thánh 
đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. 
Xin lấy đi những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết 
vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là đồ chơi cho các em 
trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.

LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN 
(COLUMBARIUM UPKEEPING) 

Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An 
(Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu của những người quá cố 
có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa 
tươi đến để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ 
thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã chung của khu vực. 
Theo hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có 
thể gắn plaque và hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.

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

Chúa Nhật II Mùa Chay | Năm A Ngày 8-3-2020  ♦ Trang 5 ♦

QUI ĐỊNH VỀ ĂN CHAY & KIÊNG THỊT
Regulations on Abstinence from Meat & Fasting 

 † Việc kiêng thịt cho những người từ 14 tuổi trở lên vào thứ Tư Lễ 
Tro và các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay. 

 † Việc giữ Chay dành cho các tín hữu từ 18 tuổi trở lên cho đến 
khi bắt đầu 60 tuổi vào thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. 
Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một bữa no 
và hai bữa ăn nhẹ hơn để duy trì sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ 
này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no; ngoại trừ những 
trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không 
được phép ăn thêm ngoài các bữa ăn đã được qui định. 

 † 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. 

 † 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.



M ùa Chay gồm 40 ngày là mùa thống hối trong năm 
Phụng vụ của Hội thánh. Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư 
Lễ Tro (năm 2020 là ngày 26 tháng 2) và chấm dứt 
trước Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh 

(năm 2020 là ngày 9 tháng 4). Mùa Chay có 6 Chúa nhật. Chúa 
nhật thứ 6 gọi là Chúa nhật Lễ Lá hoặc Chúa nhật Thương Khó và 
khởi đầu Tuần Thánh.

Tam Nhật Vượt Qua (tức Tam Nhật Thánh  hay Tam Nhật Phục 
Sinh) bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc Ly vào chiều Thứ Năm Tuần 
Thánh. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó cũng 
như cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh, 
và đạt cao điểm trong đêm Vọng Phục Sinh rồi kết thúc với Kinh 
Chiều của Chúa nhật Phục Sinh.

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, Mùa Chay là thời 
gian ăn năn tội. Vì thế, Mùa Chay là thời gian gia tăng việc cầu 
nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải và Thánh 
Thể, thực thi bác ái; đồng thời cũng phải tuân giữ giữ luật ăn chay 
và kiêng thịt.

Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ để thực hiện trong 
Mùa Chay này:

 † Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo tuổi từ 14 
trở lên phải kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ 
Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở 
lên cho đến khi hết 59 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư 
Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. 

 † Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để dành ra 1 Mỹ 
kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay và đưa lại cho 
Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là 
những người nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở 
cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho mục đích này.

 † Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho cá nhân, 
gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn vũ và thế giới. Sẽ có cầu 
nguyện Taizé tưởng niệm về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu 
vào 6 giờ 30 chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 5/4.

 † Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi Đàng Thánh 
Giá trong Nhà thờ mỗi thứ Sáu Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 30 
chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng Thiếu Nhi 
Thánh Thể sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh 
vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 5/4. 

 † Trau Dồi Đời Sống Đạo & Giảm Bớt Việc Giải Trí: Bớt thời 
giờ giải trí, nhất là các thú vui giải trí có hại như rượu chè, cờ 
bạc; đồng thời đẩy mạnh đời sống thiêng liêng qua việc đọc 
Kinh thánh, các sách thiêng liêng và những tài liệu liên quan 
đến đời sống đạo. Có thể ghi danh vào website FORMED.
ORG với những phim hữu ích mà Giáo xứ đã trả tiền với access 
code là 4TT7C8.

 † Tam Nhật Tĩnh Tâm: Thứ Hai (23/3), thứ Ba (24/3) và thứ Tư 
(25/3) từ 7pm đến 8:30pm.

 † Xưng Tội: Thứ Năm (26/3) và thứ Hai (30/3) từ 7pm đến 
8:30pm.

TÔI TỚ VĨNH VIỄN THÁNH GIUSE

T rên mộ Đức Hồng Y Tổng giám mục của TGP Westminster 
bên Anh quốc Herbert Vaughan (1832-1903) có khắc dòng 
chữ sau đây: “Tôi tớ vĩnh viễn của Đức Trinh Nữ Maria phúc 
lộc, vinh hiển và của Thánh Cả Giuse”.

Từ khi còn được bồng bế trên tay mẹ, Herbert đã được bà dạy 
cho biết mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Trót đời, 
người đã tỏ mình là tôi tớ nhiệt thành của Thánh Cả. Sự nghiệp lớn 
nhất của ngài là sáng lập tu hội truyền giáo Millhill mà ngài đặt 
dưới danh hiệu Thánh Giuse.

Ngài chạy đến cùng thánh nhân trong mọi trường hợp. Không 
biết là bao nhiêu tuần cửu nhật ngài và Hội Truyền giáo đã làm đề 
khấn thánh nhân và đã được ban nhiều ơn lạ lùng lắm. Khi có ai 
chúc mừng về một thành công, ngài luôn luôn từ tốn trả lời: “Thánh 
Giuse làm đó”.

Trong thời gian làm linh mục, một lần ngài viết thơ cho thân 
mẫu: “Con xin dâng mẹ một câu chuyện làm quà để nuôi dưỡng 
lòng kính mến Thánh Tổ phụ Giuse của mẹ … Số là chúng con rất 
cần một nguyện đường. Nhưng tiền bạc không có. Con bảo các học 
sinh hãy lãnh lấy công tác. Và ngày lễ Thánh Têrêxa, chúng con bắt 
đầu làm tuần chín ngày khấn Thánh Giuse. Được bốn ngày thì một 
người trước kia đã hai lần từ chối bỗng gởi tặng nửa số tiền cần 
thiết, lại dặn rõ là để kính Thánh Giuse, còn nửa kia, khi vừa hết 
tuần cầu nguyện thì có một ân nhân khác dâng nốt. Con ước có mẹ 
ở đây để mẹ con ta cùng ngồi nói chuyện đó, để mẹ thấy Thánh 
Giuse mau mắn giúp đỡ khi ta cầu khấn ngài là thế nào.”

Khỏi cần nói là ngôi nguyện đường đó xây rất mau và đã dâng 
kinh Thánh Cả.

Ngày khánh thành, Đức Hồng Y Manning (1808-1892) của 
Tổng Giáo phận Westminster đã được mời chủ tọa, lại bảo là ngăn 
trở không đến được. Cha Herbert cầu cùng Thánh Giuse, và Đức 
Hồng Y Manning đã đến như dự liệu.

Về vụ này cha Herbert viết: “Đó là dấu chỉ sự từ tâm và quyền 
thế Thánh Cả có sức uốn lòng người ta, vì phần phúc các linh hồn”

Sau này khi làm Tổng Giám mục Westminster, Đức Hồng y 
Herbert Vaughan tái thiết nhà thờ Chánh tòa Westminster, một công 
trình vĩ đại hao tổn lắm. Nhưng nhờ có Thánh Cả Giuse bảo trợ, 
mọi việc đều xong xuôi đẹp đẽ.

Cuối đời, ngài đã lãnh nhận bí tích lâm chung ngày lễ Thánh 
Giuse 19 tháng 03 năm 1903 và sau đó qua đời êm ái, miệng kêu ba 
tên cực trọng Giêsu – Maria – Giuse. †
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MÙA CHAY NHÓM BÁC ÁI
1. Ngày cắt tóc gây quỹ giúp người nghèo sẽ được tổ chức vào hai 

ngày tại Hội trường Giêrađô do các thợ hớt tóc chuyên nghiệp trong 
Giáo xứ đảm nhiệm

- Thứ Bảy 14 tháng 3 từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối
- Chúa Nhật 15 tháng 3 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối  
2. Ngày giúp khai thuế cá nhân (single form): hoàn toàn miễn phí 

vào ngày thứ Bảy 28 tháng 3 tại Hội trường Giêrađô từ 9 giờ sáng đến 
3 giờ chiều. 

3. Chương trình tìm hiểu hậu sự sẽ được tổ chức vào trưa ngày 
Chủ Nhật 29 tháng 3 từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều tại Phòng 115 ở 
Trung Tâm Thánh An Phong (cạnh Văn phòng Giáo xứ).



1 A nd a�er six days Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain 
apart. 2 And he was trans�gured before them, and his face shone like the sun, and his garments became 
white as light. 3 And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. 4 And Peter said to 

Jesus, "Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make three booths here, one for you and one for Moses and 
one for Elijah." 5 He was still speaking, when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, 
"�is is my beloved Son, with whom I am well  pleased; listen to him." 6 When the disciples heard this, they fell on their 
faces, and were �lled with awe. 7 But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and have no fear." 8 And when they 
li�ed up their eyes, they saw no one but Jesus only. 9 And as they were coming down the mountain, Jesus commanded 
them, "Tell no one the vision, until the Son of man is raised from the dead."

Meditation: Are you prepared to see the glory of the 
Lord and to share in his glory as well? God made a promise to 
Abraham that he would make him a channel of great blessing not 
only to his own family and future descendants but to all the 
families of the earth as well (Genesis 12:3)! �e condition for the 
ful�llment of this promise was simple and straightforward - "Go 
from your family and country to the land that I will show you" 
(Genesis 12:1). Abraham not only believed in God's promise, he 
promptly obeyed and did as the 
Lord commanded him. God 
chose Abraham as his instrument 
of blessing - that through him 
and his descendants would come the 
Messiah, the Lord Jesus Christ who would 
reveal the glory and blessing of God's 
kingdom and bring salvation for all who 
would call upon his name.

�e Lord Jesus came to ful�ll all that 
Moses and the prophets spoke

�e Lord Jesus is the ful�llment of all the 
promises made to Abraham and to his 
spiritual descendants. In all that Jesus did and 
said he sought to please his Father in heaven 
and to bring him glory. Like Abraham, he was 
ready to part with anything that might stand 
in the way of doing the will of God. He knew 
that the success of his mission would depend 
on his willingness to embrace his Father's will 
no matter what it might cost him personally. 

Jesus on three occasions told his disciples 
that he would undergo suffering and death on a cross to ful�ll the 
mission the Father gave him. As the time draws near for Jesus' 
ultimate sacri�ce on the cross, he takes three of his beloved 
disciples to the top of a high mountain. Just as Moses and Elijah 
were led to the mountain of God to discern their ultimate call and 
mission, so Jesus now appears with Moses and Elijah on the 
highest mountain overlooking the summit of the promised land. 
Matthew's Gospel tells us that Jesus was trans�gured before 
them, and his face shone like the sun, and his garments became 
white as light (Matthew 17:2).

Jesus reveals his glory to the apostles and to us

Why did Jesus appear in dazzling light with Moses and Elijah? 

�e book of Exodus tells us that when Moses had 
met with God on Mount Sinai the skin of his face 
shone because he had been talking with God 
(Exodus 34:29). Paul the Apostle wrote that the 
Israelites could not look at Moses' face because of 
its brightness (2 Corinthians 3:7). A�er Elijah, the 
greatest of the prophets, had destroyed all the 
priests and idols of Baal in the land, he took refuge 

on the mountain of God at Sinai. 
�ere God showed Elijah his 
glory in great thunder, whirlwind, 
and �re, and then spoke with 

him in a still quiet voice. God questioned 
Elijah, "What are you doing here?" And then 
directed him to go and ful�ll the mission given 
him by God. Jesus, likewise, appears in glory 
with Moses and Elijah, as if to con�rm with 
them that he, too, is ready to ful�ll the mission 
which the Father has sent him to accomplish.

Jesus went to the mountain knowing full 
well what awaited him in Jerusalem - betrayal, 
rejection, and cruci�xion. Jesus very likely 
discussed this momentous decision to go to 
the cross with Moses and Elijah. God the 
Father also spoke with Jesus and gave his 
approval: �is is my beloved Son; listen to 
him. �e Father glori�ed his son because he 
was faithful and willing to obey him in 
everything. �e cloud which overshadowed 
Jesus and his apostles ful�lled the dream of 
the Jews that when the Messiah came the 

cloud of God's presence would �ll the temple again (see Exodus 
16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8).

Christ's way to glory 

�e Lord Jesus not only wants us to see his glory - he wants to 
share this glory with us. And Jesus shows us the way to the 
Father's glory - follow me - obey my words. Take the path I have 
chosen for you and you will receive the blessing of my Father's 
kingdom - your name, too, will be written in heaven. Jesus ful�lled 
his mission on Calvary where he died for our sins so that Paradise 
and everlasting life would be restored to us. He embraced the 
cross to win a crown of glory - a crown that awaits each one of us, 
if we, too, will follow in his footsteps.     (continue on page 8)

Matthew 17:1–9
Listen to my beloved Son
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REPORTING ABUSE

QUỸ ĐIỀU HÀNH GIÁO XỨ (OPERATING FUND)

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ: $26,160.00
Tiền Thuê Hội Trường: $800.00
Tiền In Sách: $500.00
Tiền Lễ Cưới: $300.00
Tiền Quảng Cáo: $5,005.00
Nguyễn Thu Hồ (#3142): $20.00
Nguyễn Julie (#3144): $250.00
Europe, Black, and Indian Missions: $5,350.00

QUỸ BÃI ĐẬU XE (PARKING LOT FUND)

SDB TÊN SỐ TIỀN

0567 Trần Thị Láng  $100.00
0761 Phạm Văn Quang  $20.00 
1013 Dương Thanh Tùng  $1,000.00 
1301 Hồng Tuấn  $6.00 
1400 Nguyễn Trọng Tú  $5.00 
2084 Nguyễn Văn Huyến  $10.00 
2164 Phùng Quang Bảo  $20.00 
2306 Phạm N. Hiếu  $20.00 
2523 Nguyễn Văn Cao  $5.00 
2538 Đặng Đình Châu  $4.00 
2717 Võ Thanh Tú  $10.00 
  Lớp Giáo Lý Dự Tòng  $610.00 
  Hội Quán  $8,273.00 

QUỸ NHÀ BÌNH AN (COLUMBARIUM FUND)

NGĂN SỐ TÊN SỐ TIỀN

0330 Nguyễn Thành Trung  $200.00 
0714 Nguyễn Tấn Xương  $100.00 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
(Chúa Nhật ngày 1/3/2020)

G O D  B L E S S !

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

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐẾN VÙNG DALLAS
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp phát sóng tại vùng Dallas-Fort 
Worth, trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vào mỗi 
ngày trong tuần, từ 2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón nghe.

(continue from page 7)

Origen (185-254 AD), a noted early church bible scholar and 
teacher, explains the signi�cance of Jesus' trans�guration for 
our own lives:

"Do you wish to see the trans�guration of Jesus? Behold 
with me the Jesus of the Gospels. Let him be simply apprehended. 
�ere he is beheld both "according to the §esh" and at the 
same time in his true divinity. He is beheld in the form of God 
according to our capacity for knowledge. �is is how he was 
beheld by those who went up upon the lo�y mountain to be 
apart with him. Meanwhile those who do not go up the mountain 
can still behold his works and hear his words, which are 
upli�ing. It is before those who go up that Jesus is trans�gured, 
and not to those below. When he is trans�gured, his face shines 
as the sun, that he may be manifested to the children of light, 
who have put off the works of darkness and put on the armor 
of light. �ey are no longer the children of darkness or night 
but have become the children of day. �ey walk honestly as in 
the day. Being manifested, he will shine to them not simply as 
the sun but as he is demonstrated to be, the sun of 
righteousness." (Commentary on Matthew)

Luke's Gospel tells us that while Jesus was trans�gured, 
Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! Upon awakening 
they discovered Jesus in glory along with Moses and Elijah. 
How much do we miss of God's glory and action because we 
are asleep spiritually? �ere are many things which can keep 
our minds asleep to the things of God: Mental lethargy and the 
"unexamined life" can keep us from thinking things through 
and facing our doubts and questions. �e life of ease can also 
hinder us from considering the challenging or disturbing 
demands of Christ. Prejudice can make us blind to something 
new the Lord may have for us. Even sorrow can be a block until 
we can see past it to the glory of God.

We are partakers of his glory 

Are you spiritually awake? Peter, James, and John were 
privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples 
of Jesus Christ are called to be witnesses of his glory. We all, 
with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being 
changed into his likeness from one degree of glory to another; 
for this comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 
3:18). �e Lord wants to reveal his glory to us, his beloved 
disciples. Do you seek his presence with faith and reverence?

"Lord Jesus, keep me always alert to you, to your word, your 
action, and your constant presence in my life. Let me see your 
glory." †
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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

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

NHẬN DẠY LÁI XE
Tận tâm uy tín

Tập lái trên Freeway
Dịch vụ 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 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

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 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

- 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

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

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

DR. SCOTTIE NGUYEN, D.D.S.

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

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

DENTAL IMPLANT SURGERY

DR. PAULO THUAN NGUYEN
Garland 972-794-5888  

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

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

Tặng món quà của tình yêu. Hãy cho mình sự yên tâm.  
Lên kế hoạch trước với Restland để những người thân yêu 
của bạn có thể biết những mong muốn cuối cùng của bạn.  
Mua trước sẽ được bảo đảm không tăng giá và được trả 
góp. Mua trước để nhận giảm giá.  Vui lòng gọi cho Tina với 
bất kỳ câu hỏi hoặc giảm giá đặc biệt.

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

20/10-24/12

9FEB-10MAY

UYÊN HOÀNG
214-554-5984

DAISY NGUYỄN
469-487-6817

972-635-8555 
DR. DYLAN N. DO

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

Nhận PPO, Medicare, Chip, Financing. 
Đặc biệt $49 cho khám, chụp Xray và cleaning

 

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ VÀ GIỮ SỔ SÁCH

Đối diện chợ Sam

Nhi Khoa - Gia Đình - Thẩm Mỹ

Cần 1 người giữ trẻ tại nhà 
tại Oklahoma City. 

Sẽ được nghỉ 1 cuối tuần 
mỗi hai tuần $2,000/tháng

L/L 469-878-3269

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

10/1-10/3

 

20/10-20/3

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

214-501-4173

 

26/1-26/2

BÁN NHÀ
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 Berkner, Blvd 270, 
Mesquite, TX, 75110

15/2-30/4

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

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
  TÙNG CONSTRUCTION

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

L/L: Tùng   682-718-7001

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE

8/12-8/3c

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

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đ c M  HCG

2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc upiter  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 ph u
- Đảm bảo có h n 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 HARD OOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG H N - T N TÂM

469.235.4119  469.235.4334

Qu ng cáo in g i 972.414.7073 - Th n ch  qu ng cáo ho n to n chịu trách nhiệm v  nội dung qu ng cáo c a 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 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

27/ 10-1/11/20

BC Alteration  Gi ts
Nh n sửa qu n áo

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

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




