
Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

      

Thánh Lễ Chúa Nhật
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 HCG.................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 tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm 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
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

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.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...469-494-8334

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
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Câu ghi lòng trong tuần: “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm.” I Cr 9, 16

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

Trong cuộc sống hằng ngày, 
chúng ta không thể nào nhắm 
mắt làm ngơ trước những nỗi 

đau đớn và bất hạnh của nhiều 
người chung quanh. Đúng thế, trừ 
phi có trái tim bằng đá, chúng ta 
chắc không thể nào dửng dưng 
trước cuộc hôn nhân của một người 
bạn đang gặp khó khăn, hoặc một 
em bé bị tai nạn xe hơi và rất nhiều 
người khác đang chịu cảnh đau khổ 
mỗi ngày. Những hình ảnh tàn nhẫn 
về chiến tranh, đói nghèo được trình 
chiếu nhan nhản trên truyền hình 
cũng có thể làm xao xuyến đức tin 
của người tín hữu ngoan đạo nhất. 
Vì thế, không ngạc nhiên gì khi có 
những người đi đến kết luận rằng 
hoặc những đau khổ chính là hình 
phạt của Thiên Chúa hoặc là không có Chúa nào 
cả bởi vì Thiên Chúa vốn tốt lành mà! Không ai có 
thể hiểu được tại sao nhiều người tốt lành lại chịu 
đau khổ và vác thánh giá nặng nề đến thế! Không 
có gì có thể đe doạ sự tin tưởng của chúng ta nơi 
một Thiên Chúa xót thương cho bằng chứng kiến 
cảnh khổ đau.

Trong Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 5 Thường 
niên năm B hôm nay, Bài đọc I trích từ Sách Ông 
Gióp (G 7:1-4, 6-7) là một nỗ lực nhằm thấu hiểu 
vấn đề đau khổ. Ông Gióp là một người công chính, 
thế mà lại bị tước mất vợ con, tài sản, và cuối cùng 
ngay cả ông cũng bị đau yếu. Ông bị dằn vặt đến 
nỗi ông cảm thấy cuộc sống của ông chẳng có gì 
cả ngoại trừ bất hạnh. Ông Gióp cố tìm hiểu tại sao 
ông phải chịu đau khổ hoặc tại sao Thiên Chúa lại 
mạnh tay giáng xuống ông như thế. Nhưng rồi ông 
không tìm ra được câu trả lời chắc chắn nhằm giải 
thích cho cảnh khốn cùng của ông. Thực sự thì 
không có câu trả lời dễ dàng cho vấn đề đau khổ 
cả. Chắc chắn ông Gióp không phải là người đầu 
tiên và cũng không phải là người cuối cùng cảm 
thấy bất lực trước vấn nạn khổ đau.

Có điều chúng ta cần biết rằng bệnh tật và cái 
chết có thể là những lúc thử thách và quan trọng 
nhất trong cuộc đời mỗi người. Thường chúng ta 
lãng quên Thiên Chúa cho đến khi nào chúng ta 
rơi vào một cuộc khủng hoảng chẳng hạn như 

sức khoẻ sa sút và cảm thấy bất lực. 
Lúc đó, chúng ta có thể cảm nghiệm 
được nhu cầu vượt lên trên nỗi thất 
vọng để đến với Thiên Chúa và cầu 
xin Ngài ban ơn chữa lành. Lúc đó, 
chúng ta cũng có thể cảm thấy tin 
tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa bởi 
vì không có cách nào khác để đối 
diện với đau khổ hơn là việc nhận ra 
rằng đây chắc hẳn là một phần trong 
chương trình mầu nhiệm của Thiên 
Chúa. Đau yếu buộc chúng ta để qua 
một bên các hoạt động sôi nổi của 
cuộc sống hằng ngày và thay vào đó 
tập trung vào Thiên Chúa và phần 
thưởng Nước Trời mà Ngài hứa sẽ 
ban cho chúng ta.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 
1:29-39), Chúa Giêsu đến thăm nhạc 

mẫu ông Simon lúc đó đang lên cơn sốt và Ngài 
đã cầm lấy tay bà và chữa lành. Chúa Giêsu không 
cho chúng ta câu trả lời về sự đau khổ, cũng như 
không cố giải thích tại sao con người phải chịu khổ 
đau. Tuy nhiên, qua hành động chữa bệnh cho nhạc 
mẫu ông Simon, Chúa chỉ cho chúng ta thấy tầm 
quan trọng của việc biến nỗi đau khổ thành niềm 
hy vọng. Đúng thế, bằng cách đồng hoá mình với 
những người bệnh và người hấp hối đến nỗi chính 
Ngài phải chịu cảnh hấp hối trên cây thập giá, 
Chúa Giêsu đã rõ ràng cho thấy đau khổ là một 
phần trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. 
Cuối cùng ra, tất cả tùy thuộc vào việc chúng ta 
vác lấy thập giá của mình như thế nào bởi vì chỉ 
bằng cách kết hợp nỗi gian nan của chúng ta với 
sự khổ đau của Chúa Kitô, chúng ta mới có thể 
cảm nhận chiến thắng vinh hiển. Chúng ta hãy tin 
rằng bất kỳ sự gì xảy đến trong cuộc đời thì chúng 
ta hãy cùng xác tín với Thánh Phaolô khi Ngài nói 
rằng “Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người 
đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành” (Rm 
8:28).

Phúc Âm không hề bảo đảm chúng ta thoát 
được cảnh khổ đau nhưng quả quyết với chúng ta 
điều này: Đó là Thiên Chúa vẫn luôn ở bên chúng 
ta cho dẫu nỗi đau khổ của chúng ta có lớn đến 
đâu đi chăng nữa.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 4/2. Tuaàn 5 Thöôøng nieân naêm B.
- Thöù Hai 5/2. Leã Thaùnh Agatha, Trinh nöõ, Töû ñaïo. Leã

Nhôù.
- Thöù Ba 6/2. Leã Thaùnh Phaoloâ Miki vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo.

Leã Nhôù.
- Thöù Tö 7/2 trong Tuaàn 5 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 8/2. Leã Thaùnh Gieâroâm EÂmiliani, Linh muïc;

Thaùnh Gioâseâphin Bakhita. Ngaøy Quoác Teá Caàu
Nguyeän Cho Caùc Naïn Nhaân Cuûa Naïn Buoân Ngöôøi.

- Thöù Saùu 9/2 trong Tuaàn 5 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 10/2. Leã Thaùnh Scoâlastica, Trinh nöõ. Leã Nhôù.
- Chuùa Nhaät 11/2. Tuaàn 6 Thöôøng nieân naêm B. Ngaøy Theá

Giôùi Beänh Nhaân.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG 
Hoäi hieäp só Columbus seõ hoïp luùc 7:45 toái thöù tö 

ngaøy 7 thaùng 2 taïi trung taâm An Phong phoøng 115. Chuû 
ñeà chính laø ghi danh tuyeân theä ñeä töù ñaúng. Kính môøi 
anh em Hieäp Só coá gaéng tham döï,ñaëc bieät anh em ñang 
laø ñeä tam ñaúng.

NGAØY QUOÁC TEÁ CAÀU NGUYEÄN CHO CAÙC 
NAÏN NHAÂN NAÏN BUOÂN NGÖÔØI (8/2) 

INTERNATIONAL DAY OF PRAYER FOR 
VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING 

The Pontifical Council for Justice and Peace and 
the International Union of Superiors General have 
designated February 8 as an annual day of prayer and 
awareness against human trafficking. February 8 is the 
feast day of St. Josephine Bakhita, who was kidnapped 
as a child and sold into slavery in Sudan and Italy. 
Once Josephine was freed, she became a Canossian 
nun and dedicated her life to sharing her testament of 
deliverance from slavery and comforting the poor and 
suffering. She was declared a Saint in 2000.

On February 8, Catholics all over the world are 
encouraged to host or attend prayer services to create 
greater awareness about this phenomenon. Through 
prayer, we not only reflect on the experiences of 
those that have suffered through this affront to 
human dignity, but also comfort, strengthen, and help 
empower survivors.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ
THÖÙ SAÙU 9/2 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)

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

2. Töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Kính Loøng Chuùa
Thöông Xoùt 

3. Luùc 7pm: Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU TÓNH TAÂM  
& XÖNGTOÄI LAÀN 1 (10/2)

Xin nhaéc Quyù Phuï huynh ñöa caùc em Trung Taâm 
An Phong ñeå caùc em tónh taâm vaø xöng toäi laàn 1 vaøo 
Thöù Baûy ngaøy 10 thaùng 02, 2018 töø 9 giôø 30 saùng ñeán 
3 giôø chieàu taïi nhaø thôø Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp. Caùc Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu laø Lôùp Giaùo Lyù_3A, 
GL_3B, GL_3C, GL_3J, vaø GL_3K.

This is a friendly reminder that the First 
Reconciliation Retreat is coming up on Saturday, 
February 10, 2018 (9:30am – 3:00pm).  Please bring 
your child to the St. Alphonsus Center lobby.  First 
Holy Communion classes are GL_3A, GL_3B, GL_3C, 
GL_3J, and GL_3K.

MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG 
THAÙNH LEÃ

Theo khuyeán caùo cuûa Vaên phoøng Phuïng töï cuûa 
Giaùo phaän Dallas, ñeå giöõ gìn söùc khoûe cho moïi ngöôøi 
trong muøa cuùm, nhaát laø ôû tieåu bang Texas, cho ñeán khi 
coù thoâng baùo môùi, keå töø Chuùa nhaät 14/01/2018, xin 
nhöõng ai ñi Leã ñeán phaàn chuùc Bình An khoâng baét tay 
nhau nhöng chæ cuùi ñaàu chaøo maø thoâi.  

FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT 
MASS

The Sign of Peace signifies to the parish community 
their ecclesial communion and mutual charity before 
receiving Holy Communion. Given the current 
widespread influenza 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. 

THAÙNH LEÃ THÖÙ TÖ LEÃ TRO (14/2/2018)
Vaøo thöù Tö Leã Tro 14/2/2018, Giaùo xöù coù 4 

Thaùnh leã vaøo luùc 6:45 am, 9 am, 7 pm vaø 9 pm. 
Theo luaät Giaùo hoäi, caùc tín höõu phaûi aên chay vaø 
kieâng thòt trong ngaøy naøy.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 4/2/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  Baø Ñoã Quang Vinh  903-780-0830
2202 Glenbrook Meadow Dr., 
Garland, TX 75040

CUOÄC GAÂY QUYÕ GIAÙM MUÏC HAÈNG NAÊM 
THE BISHOP' S ANNUAL APPEAL

Cuoái tuaàn tôùi (10-11/2) laø Cuoái Tuaàn Cam Keát trong 
vieäc gaây quyõ haèng naêm cho Giaùo phaän Dallas. Moãi naêm, 
chuùng ta nhôù ñeán loøng quaûng ñaïi cuûa Thieân Chuùa vaø söï 
ñaùp traû cuûa chuùng ta ñoái vôùi Ngöôøi baèng vieäc ñoùng goùp 
giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi soáng chung quanh.

Chuû ñeà cuûa Cuoäc Gaây Quyõ Giaùm Muïc naêm nay laø 
“Haõy Trôû Thaønh Pheùp Laï”. Vì theá, xin moïi ngöôøi vaøo 
website cuûa Giaùo phaän Dallas tröôùc khi ñi leã tuaàn tôùi vaø 
xem moät vaøi ñoaïn video ngaén ñeå thaáy ñöôïc Thieân Chuùa 
söû duïng quaø taëng cuûa chuùng ta ñeå thöïc hieän caùc pheùp 
laï moãi ngaøy. Moïi ngöôøi coù theå xem caùc video naøy baèng 
caùch vaøo website www.dallasbishopsappeal.com. 

Tuaàn tôùi, khi ñi Leã, xin moïi ngöôøi chuaån bò höùa daâng 
cuùng. Qua söï hoã trôï roäng raõi cuûa moïi ngöôøi, chuùng ta coù 
theå phuïc vuï haèng ngaøn gia ñình vaø caù nhaân khaép trong 
vuøng Dallas naøy. Xin caûm ôn!

Next weekend, February 10-11, is Commitment 
Weekend which is an opportunity to help the Catholic 
Diocese of Dallas raise necessary funds for The Bishops 
Annual Appeal. Each year, we commit ourselves to 
reflect on Gods great generosity and respond with a gift of 
our own that supports and enhances the lives of those 
around us. 

This years theme for The Bishops Annual Appeal is 
“Be the Miracle,” so take a moment to visit the 
Dallas Catholic Dioceses website before attending 
Mass next weekend and watch a few short videos that 
capture how God uses your gifts to perform miracles 
every day. You can view the videos by visiting: www. 
dallasbishopsappeal.com. 

Please come to Mass next weekend prepared to make a 
commitment to the appeal. Through your generous 
support we are able to serve thousands 
of families and individuals throughout the Dallas 
Metroplex. Thank you!

LÔØI NGUYEÄN CHO NAÊM NGAÂN KHAÙNH 
GIAÙO XÖÙ

Laïy Thieân Chuùa laø Cha chuùng con, / chuùng con 
laø ñoaøn daân cuûa Cha taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp naøy. / Chuùng con xin chuùc tuïng Cha vì Cha toát 
laønh / vaø caûm taï Cha vì Cha ban nhieàu aân suûng cho 
chuùng con suoát 25 naêm qua. / Xin Cha bieán chuùng con 
thaønh nhöõng ngöôøi moân ñeä cuûa Con Cha / vaø giuùp 
chuùng con yeâu meán Giaùo hoäi maø Chuùa Gieâsu ñaõ thieát 
laäp. / Laïy Cha, / xin Cha chuùc laønh cho coäng ñoaøn 
chuùng con qua nhöõng gia ñình toát laønh vaø thaùnh thieän. 
/ Xin Cha naâng daäy töø trong giaùo xöù chuùng con / nhöõng 
ngöôøi laõnh ñaïo taän taâm vaø quaûng ñaïi / bieát phuïc vuï 
ñoaøn daân Chuùa trong vai troø thöøa taùc vieân giaùo daân, / 
phoù teá, / tu só / vaø linh muïc.

 Xin Cha haõy ôû cuøng vôùi nhöõng ngöôøi ñau yeáu vaø 
khoå sôû trong Giaùo xöù chuùng con. / Xin Cha haõy ñoå 
ñaày taâm hoàn chuùng con tình yeâu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi 
khoán cuøng ñang caàn chuùng con giuùp ñôõ. / Laïy Thieân 
Chuùa Ba Ngoâi Chí Thaùnh, / nhôø lôøi caàu baøu cuûa Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp laø vò boån maïng cuûa Giaùo xöù, / 
xin bieán Naêm Ngaân Khaùnh naøy thaønh moät naêm traøn 
ñaày aân suûng. / Xin Cha haõy laøm cho chuùng con thaønh 
nhöõng taëng phaåm cho Giaùo hoäi vaø toaøn theå theá giôùi. / 
Amen.

(Phoûng theo “Lôøi Nguyeän Cho Naêm Kyû Nieäm cuûa 
Giaùo xöù Thaùnh Gioan Vianney, Ontario, Canada)

A PRAYER FOR OUR SILVER JUBILEE 
YEAR

God our Father, / we your people at Mother of 
Perpetual Help Parish, / praise you for your goodness 
/ and thank you for your gifts in the last 25 years. / 
Make us faithful followers of your Son / and help us 
to fall in love with the Church which Jesus began. 
/ Father, / bless our community with good and holy 
families. / Raise up from our parish / dedicated and 
generous leaders / who will serve as lay ministers, / 
deacons, / religious brothers and sisters, / and priests.

Be with the sick and the suffering in our parish. / 
Fill us with love for those in need of our help. / We 
call upon you, O Most Holy Trinity, / through the 
intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of 
Perpetual Help, our patroness / to make this Silver 
Jubilee, a year of grace. / May we become a gift to the 
Church and the world. / Amen.

(Adapted from “A Prayer for Our Jubilee Year” of 
St. John Vianney Parish, Ontario, Canada)
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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.

CHÖÔNG TRÌNH MÖØNG TEÁT MAÄU TUAÁT 
2018

* Thöù Naêm 15/2: Thaùnh leã Taát Nieân luùc 7 giôø saùng
& Thaùnh Leã Giao Thöøa luùc 7 giôø toái. (Sau Thaùnh leã 7 
giôø toái vaãn coù Chaàu Thaùnh Theå tieáng Anh Corpus 
Domini luùc 8 giôø toái)

* Thöù Saùu 16/2: Coù 2 Thaùnh leã Moàng 1 Teát (Caàu 
Bình An Naêm Môùi) luùc 7 giôø saùng vaø luùc 6 giôø chieàu 
(thay vì 7 giôø toái) - Hoäi chôï vaø Vaên ngheä Xuaân töø 
7 pm – 11 pm taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong. Sau 
Thaùnh leã coù lì xì cho caùc em töø 18 tuoåi trôû xuoáng vaø 
nhöõng vò cao nieân töø 65 tuoåi trôû leân. Moïi ngöôøi ñeàu 
ñöôïc phaùt loäc Xuaân. Ñöùc Giaùm muïc Dallas cho pheùp 
chuaån mieãn kieâng thòt trong ngaøy naøy.

* Thöù Baûy 17/2: Coù 2 Thaùnh leã Moàng 2 Teát (Kính 
Nhôù Toå Tieân) luùc 8 giôø saùng vaø 10 giôø 30 saùng. 
Sau Thaùnh leã 10 giôø 30 saùng, Hoäi quaùn, Hoäi chôï & 
Vaên ngheä Xuaân cuûa Giaùo xöù taïi Hoäi tröôøng Thaùnh 
Anphong baét ñaàu töø 12 giôø tröa ñeán 11 giôø toái. 

Thaùnh leã Voïng Chuùa nhaät I Muøa Chay ñöôïc cöû 
haønh luùc 5 giôø chieàu (thay vì 6 giôø chieàu) vaø coù daâng 
höông ñaàu Leã. 

* Chuùa nhaät 18/2 (Moàng 3 Teát caàu cho Thaùnh 
Hoùa Coâng Vieäc): Caùc Thaùnh leã ñeàu cöû haønh theo 
Phuïng vuï Thaùnh leã Chuùa nhaät I Muøa Chay naêm B vaø 

coù daâng höông ñaàu Leã. 

VIEÄC NHAÄN QUAØ LÖU NIEÄM CUÛA GIAÙO XÖÙ
Nhö laø quaø löu nieäm 25 naêm Ngaøy Thaønh laäp Giaùo 

xöù (1993 – 23/1 – 2018), Giaùo xöù bieáu cho moãi gia 
ñình coù soá danh boä (ghi danh trong Giaùo xöù) 1 ly uoáng 
caø pheâ (mug) coù bieåu töôïng Naêm Ngaân Khaùnh vaø 1 
cuoán Kyû Yeáu. 

Rieâng veà Quyeån Kyû Yeáu daøy 236 trang, in treân giaáy 
boùng laùng maøu, noäi dung bao goàm lòch söû vaø toå chöùc 
giaùo xöù, caùc hoäi ñoaøn, ban ngaønh, töø ngaøy thaønh laäp 
ñeán nay, vôùi nhieàu hình aûnh cuûa caùc vò linh muïc quaûn 
nhieäm vaø nhöõng ngöôøi phuïc vuï, cuøng caùc sinh hoaït cuûa 
giaùo xöù trong 25 naêm qua. Ñaây laø moät taøi lieäu raát quyù 
giaù, caàn gìn giöõ cho mai haäu. 

Trong nhöõng tuaàn ñaàu naêm 2018, moãi gia ñình ñaõ 
nhaän ñöôïc moät bì thö töø Giaùo xöù coù giaáy baùo caùo ñoùng 
goùp, trong thö coù moät phieáu maøu vaøng keøm theo. 

Phieáu naày coù hai muïc ñích: (1) Xaùc nhaän laïi ñòa 
chæ vaø teân gia tröôûng, soá phone, email. Neáu coù thay 
ñoåi, xin ñieàn vaøo ñeå vaên phoøng ñieàu chænh soå saùch cho 
chính xaùc; (2) Duøng ñeå nhaän quyeån Kyû Yeáu. 

Trong hai ngaøy Chuùa nhaät 28 thaùng 1 vaø 4 thaùng 2 
naêm 2018, sau caùc Thaùnh leã 7 giôø 30 saùng, 10 giôø saùng 
vaø 5 giôø chieàu, seõ coù baøn phaân phoái Kyû Yeáu ngoaøi 
Nhaø thôø. Ngoaøi ra, Quyù vò coù theå nhaän Kyû Yeáu taïi Vaên 
phoøng Giaùo xöù trong caùc giôø laøm vieäc. Xin mang theo 
phieáu ñeå nhaän Kyû Yeáu. Ai muoán coù theâm Kyû yeáu, xin 
uûng hoä $10/quyeån. 

*** Ai ñaõ nhaän Kyû Yeáu roài, hoaëc khoâng muoán nhaän, 
cuõng xin vui loøng trao laïi cho Giaùo xöù nhöõng phieáu maøu 
vaøng naøy (sau khi ñaõ ñieàn ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, email) 
baèng caùch boû vaøo roå daâng cuùng trong caùc Thaùnh leã 
hay noäp taïi vaên phoøng trong caùc giôø laøm vieäc. Gia ñình 
naøo coù soá danh boä vaø vaãn khoâng thay ñoåi ñòa chæ nhöng 
khoâng nhaän ñöôïc Phieáu Maøu Vaøng, xin vui loøng leân Vaên 
phoøng nhaän Kyû Yeáu ñeå Giaùo xöù löu yù ñieàu chænh.

LÔÙP TÌM HIEÅU TIN MÖØNG THEO THAÙNH 
MAÙTCOÂ 

Giaùo xöù đang môû lôùp hoïc Kinh thaùnh “Tìm Hieåu 
Tin Möøng Theo Thaùnh Maùtcoâ” do Thaày Phoù teá 
Vinhsôn Ñaøm Höõu Thö phuï traùch.

Thôøi gian: Töø 11am ñeán 12pm moãi Chuùa nhaät töø 
28/1 ñeán 11/3 (taát caû laø 6 Chuùa nhaät, ngoaïi tröø nghæ Teát 
Nguyeân ñaùn Chuùa nhaät 18/2)

Ñòa ñieåm: Phoøng 115 ôû Trung Taâm Anphong.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 28/1/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,716.01 
Tieàn Quaûng Caùo:  $135.00 
Tieàn In Saùch:  $300.00 
Tieàn Khaán:  $2,731.00 
Tieàn Röûa Toäi:  $160.00 
Giuùp Ngöôøi Ngheøo:  $850.00 

SDB 1337 $500.00 
SDB 2835 $100.00 
SDB 2868 $100.00 
SDB 2893 $100.00 
SDB 2939 $20.00 
SDB 2942 $50.00 
SDB 2948 $10.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0070 Hoaøng Nhö Phöôùc  $10.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu  $5.00 
0361 Vuõ Khaéc Teá  $100.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh  $100.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc  $10.00 
0471 Vuõ Anh Chöông $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân  $20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng  $2.00 
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh $20.00 
0854 Traàn Vaên Quyeàn  $10.00 
0951 Traàn Duõng $20.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung  $5.00 
1127 Phaïm Vaên Kyû  $40.00 
1222 Leâ Huy Phan $20.00 
1301 Hoàng Tuaán $10.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc  $20.00 
1494 Hoà Anh Khoa $20.00 
1536 Nguyeãn Quang Vinh $41.00 
1600 Traàn Tuyeán  $20.00 

1728 Caron Le Therese $5.00 
2121 Traàn Ngoïc Hoaøng  $5.00 
2167 Leâ Thò Möøng  $1.00 
2228 Traàn Vaên Xuaân  $20.00 
2288 Leâ Anh Toân  $2.00 
2426 Mai Ñöùc Quoác $50.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $5.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc  $12.00 
2653 Nguyeãn Kim Khaùnh  $5.00 
2714 Hoaøng Thò Hoa $5.00 
2733 Leâ Anh Minh $20.00 
2814 Nguyeãn Tuaán $5.00 
2816 Nguyeãn Thò Bích Ngoïc  $20.00 
2869 Nguyeãn Xuaân Hoa $10.00 
2891 Ñaëng Quoác Thaùi  $5.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc  $5.00 
2911 Nguyeãn Chí Coâng  $20.00 

AÅn Danh $250.00 
Doøng Chuùa Cöùu Theá Dallas - 

Möøng Ngaân Khaùnh GXÑMHCG $1,000.00 
Hoäi Quaùn $6,000.00 
Khoái Giaùo Duïc 
(Lôùp Theâm Söùc)  $2,030.00 
Mr. & Mrs. Ellen & Gerard May  

$100.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân  Soá Tieàn
0254 Nguyeãn Vaên Hueä  $200.00 
0514 Kristen Nguyeãn $100.00 
0515 Kristen Nguyeãn $100.00 
0653 Vuõ Quyeàn $100.00 
0106 Phaïm Coâng Baøi (Nameplate)  $375.00 
0319 Nguyeãn Thò Leä Xuaân 
(Niche, Nameplate, Urn, Picture)  $3,000.00

ÑAËC SAN NGAÂN KHAÙNH GIAÙO XÖÙ
Ñeå möøng Ngaøy Taï Ôn Ngaân Khaùnh Giaùo Xöù 

(1993-23/1-2018), chuùng ta ñaõ hoaøn thaønh Kyû Yeáu Hoàng 
AÂn 25 Naêm vôùi nhieàu hình aûnh cuûa caùc linh muïc, tu só, 
hoäi ñoaøn, ban ngaønh töø ngaøy thaønh laäp cho ñeán nay. Tuy 
nhieân, vì khuoân khoå Kyû Yeáu coù giôùi haïn neân nhöõng baøi 
vieát (vaên, thô tieáng Anh vaø tieáng Vieät) ghi laïi veà nhöõng 
nhaän xeùt vaø caûm töôûng veà Giaùo xöù seõ ñöôïc in rieâng trong 
Ñaëc San Ngaân Khaùnh vaø ñöôïc phaùt haønh vaøo dòp Leã Boån 
Maïng cuûa Giaùo xöù naêm nay (27/6). Moãi baøi vieát daøi toái 
ña laø 2000 chöõ. Nhöõng baøi hay seõ ñöôïc giaûi thöôûng. Haïn 
choùt noäp baøi laø Chuùa nhaät ngaøy 29 thaùng 4.

Hieän nay Ban Bieân taäp ñaõ nhaän ñöôïc caùc baøi sau ñaây 
vaø seõ tuaàn töï ñaêng treân Baûn Tin Muïc Vuï haèng tuaàn: 
“Ngaøy Toâi Ñeán, Ngaøy Toâi Ñi” cuûa Cha Nguyeân Chính xöù 
Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, C.Ss.R.; “My Parish: Mother of 
Perpetual Help” cuûa Sô Nguyeãn Kim Xuaân, CCVI; “My 
Church - My Home” cuûa Vuõ Thieân-An; “My Church On 
Its 25th Anniversary” cuûa Vuõ Thieân-Nhi.

Xin göûi baøi veà Giaùo xöù ôû email dmhcggarland@gmail. 
com hoaëc email cuûa Chuû bieân Ñaëc san laø Anh Nguyeãn 
Ñaëng Hieáu Sinh ôû ñòa chæ sinhkyyeu25@gmail.com. Neáu 
coù thaéc maéc xin vui loøng goïi Anh Sinh ôû soá ñieän thoaïi 
(214) 284-5179.
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DANH SAÙCH AÂN NHAÂN MÖØNG NGAÂN 
KHAÙNH GIAÙO XÖÙ

Sau ñaây laø danh saùch nhöõng aân nhaân möøng Giaùo 
xöù nhaân dòp kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp. Giaùo xöù chaân 
thaønh caûm taï caùc aân nhaân sau ñaây vaø nhöõng aân nhaân 
khaùc muoán muoán möøng Giaùo xöù trong naêm ñaëc bieät 
naøy (ñeán ngaøy Leã Chuùa Kitoâ Vua (25/11). Nhöõng soá 
tieàn uûng hoä giuùp trang traûi caùc chi phí lieân qua ñeán vieäc 
toå chöùc caùc chöông trình möøng Ngaân khaùnh Giaùo xöù 
trong suoát naêm.

1) Nhaø Doøng Chuùa Cöùu Theá Dallas  $1,000.00
2) Giaùo xöù Thaùnh Taâm (Carrollton)  $1,000.00

$1,025.00
$400.00
$100.00

6) Mr & Mrs Ellen & Gerard May  $100.00

3) AÅn danh
4) GX Thaùnh Giuse
5) OÂng Hoaøng Vaêp Rôïp

7) Mr & Mrs Vuõ Khaéc Teá $100.00

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 25 – MUØA XUAÂN 2018
Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 23 

thaùng 2, 2018 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät vaø ñöôïc tieán haønh vaøo 2 
cuoái tuaàn lieân tieáp:

- Thöù Saùu 23 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 24 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

- Thöù Saùu 2 thaùng 3, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù
Baûy 3 thaùng 3, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.Neáu coù thaéc maéc 
xin goïi: 972-414-7073.

UÛNG HOÄ MUA BAÙNH CHÖNG – BAÙNH TEÙT
Giaùo xöù baét ñaàu baùn Baùnh Chöng vaø Baùnh Teùt moãi 

ngaøy töø thöù Hai tôùi Chuùa Nhaät, 9 giôø saùng tôùi 9 giôø toái 
taïi Nhaø Gieârañoâ (caïnh Trung taâm Thaùnh Anphong) vôùi 
giaù phaûi chaêng laø  $14/Baùnh Chöng hoaëc Baùnh Teùt.

Giaùo xöù cuõng nhaän göûi baùnh ñi caùc tieåu bang. Tieàn 
cöôùc phí göûi ñi caùc tieåu bang taïi Myõ laø $15/hoäp (coù 
theå chöùa 2 hoaëc 4 caùi)

Ñaët baùnh xin goïi: Coâ Trang (214-641-5706); Coâ 
Höông (469-525-8044); Anh Chính (214) 924-8359.

VOLUNTEER OPPORTUNITY AT THE 
SISTERS’ CONVENT

We would like to do some work in the woods on our 
property and are asking for volunteers who would be 
comfortable working on cutting trees and vines in the 
woods, and possibly be able to bring their own tools.

REGISTRATION WEBSITE: 
http://nazarethretreats.org/volunteer

Sister Josephine Garrett, CSFN
Vocation Office Assistant

1814 Egyptian Way, Grand Prairie, TX 75050

Phone (Cell): 972.904.1330  | Email:  
sistermjosephine@gmail.com

Website: www.nazarethretreats.org/vocations

DISCOVER SUBIACO ACADEMY
Subiaco Academy, a Catholic, Benedictine 

boarding/day college preparatory school for boys 
grades 7-12, in western Arkansas (east of Fort Smith), 
is offering the opportunity for prospective students and 
parents to visit and experience Subiaco. 

 2018 Spring Shadow Days are scheduled for 
Fridays,

February 9, March 9, and April 13.
Families can sign up for a Shadow Day or schedule 

a visit at another time by contacting Admissions: 800-
364-7824, 479-934-1034, or admissions@subi.org.

The events are FREE of charge, including meals
and overnight accommodations. Applications for the 
2018/19 school year are now being accepted.

 For more information, visit our website at www.
SubiacoAcademy.us.

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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Meditation: Who do you take your troubles to? Jesus’ disciples 
freely brought their troubles to him because they found him ready 
and able to deal with any difficulty, affliction, or sickness which they 
encountered. When Simon brought Jesus to his home, his mother-in-
law was instantly healed because Jesus 
heard Simon’s prayer. Jerome, an early 
church bible scholar and translator (c. 
347-420), reflects on this passage:

“Can you imagine Jesus standing 
before your bed and you continue 
sleeping? It is absurd that you would 
remain in bed in his presence. Where 
is Jesus? He is already here offering 
himself to us. ‘In the middle,’ he says, 
‘among you he stands, whom you do not 
recognize’ (Cf. John 1:26) ‘The kingdom 
of God is in your midst’ (Mark 1:15). 
Faith beholds Jesus among us. If we are 
unable to seize his hand, let us prostrate 
ourselves at his feet. If we are unable to 
reach his head, let us wash his feet with 
our tears. Our repentance is the perfume 
of the Savior. See how costly is the 
compassion of the Savior.”

Do you allow Jesus to be the Lord and 
healer in your personal life, family, and 
community? Approach the Lord with expectant faith. God’s healing 
power restores us not only to health but to active service and care of 
others. There is no trouble he does not want to help us with and there 
is no bondage he can’t set us free from. Do you take your troubles to 
him with expectant faith that he will help you?

“Lord Jesus Christ, you have all power to heal and to deliver from 

harm. There is no trouble nor bondage you cannot overcome. Set me 
free to serve you joyfully and to love and serve others generously. 
May nothing hinder me from giving myself wholly to you and to your 
service.”

Daily Quote from the early 
church fathers: The habit of 
prayer, by Origen of Alexandria 
(185-254 AD)

“Jesus prayed and did not 
pray in vain, since he received 
what he asked for in prayer when 
he might have done so without 
prayer. If so, who among us would 
neglect to pray? Mark says that 
‘in the morning, a great while 
before day, he rose and went out 
to a lonely place, and there he 
prayed’ (Mark 1:35). And Luke 
says, ‘He was praying in a certain 
place, and when he ceased, one 
of his disciples said to him, “Lord, 
teach us to pray,”’ (Luke 11:1) 
and elsewhere, ‘And all night 
he continued in prayer to God’ 
(Luke 6:12). And John records his 
prayer, saying, ‘When Jesus had 
spoken these words, he lifted up 

his eyes to heaven and said, “Father, the hour has come; 
glorify your Son that the Son may glorify you”’ (John 
17:1). The same Evangelist writes that the Lord said that 
he knew ‘you hear me always’ (John 11:42). All this 
shows that the one who prays always is always heard.” 
(excerpt from ON PRAYER 13.1)

And immediately he left the synagogue, and entered the house of Simon and Andrew, with James and John. 30 Now
Simon’s mother-in-law lay sick with a fever, and immediately they told him of her. 31 And he came and took her 

by the hand and lifted her up, and the fever left her; and she served them. 32 That evening, at sundown, they brought 
to him all who were sick or possessed with demons. 33 And the whole city was gathered together about the door. 34 
And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and he would not permit the 
demons to speak, because they knew him. 35 And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a 
lonely place, and there he prayed. 36 And Simon and those who were with him pursued him, 37 and they found him 
and said to him, “Every one is searching for you.” 38 And he said to them, “Let us go on to the next towns, that I may 
preach there also; for that is why I came out.” 39 And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues 
and casting out demons.

Jesus healed many who were sick

Scripture:  Mark 1:29-39












