
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

CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA CHAY NăM B NgàY 4/3/2018



Câu ghi lòng trong tuần: “Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.” Ga 6, 69

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

Trong bài Tin Mừng của 
Chúa nhật thứ 3 Mùa 

Chay năm B hôm nay, 
Thánh sử Gioan đã kể lại 
việc Chúa Giêsu đánh đuổi 
những kẻ buôn bán ra khỏi 
Đền thờ Giêrusalem.

Ở một mức độ dễ hiểu 
nhất, hành động táo bạo 
này của Chúa Giêsu nói lên 
tình yêu tuyệt đối của Ngài 
với Chúa Cha: Chúa Giêsu 
không thể nào chịu được 
cảnh buôn bán và đổi tiền 
làm hoen ố sự thánh thiêng 
của Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự. Nhưng ở một 
mức độ sâu xa hơn, việc Chúa Giêsu đánh đuổi 
những người buôn bán ra khỏi Đền thờ là một dấu 
chỉ về lời tiên báo trong Cựu ước nay đã thành sự 
vì Nước Thiên Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại. 
Khác với các thánh sử khác đã đặt biến cố này vào 
giai đoạn cuối cuộc đời mục vụ công khai của Chúa 
Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc Thương Khó 
(Mt 21:12-13; Mc 11:15-17; Lc 19:45-46), Thánh sử 
Gioan đã đưa câu chuyện này ở phần khởi đầu cuộc 
đời mục vụ công khai của Ngài (Ga 2:13-22) để nói 
rằng thời đại cứu thế đã bắt đầu với Chúa Giêsu bởi 
vì Ngài chính là Đền thờ của Thiên Chúa, chứ không 
phải là một kiến trúc được xây cất bằng gạch đá 
và bằng tay người phàm. Từ đây trở đi, người ta sẽ 
không còn nhu cầu đổi tiền của người Rôma ra đồng 
bạc của Đền thờ để mua thú vật làm vật hy sinh. Bởi 
vì bằng cách chết đi trên thập giá, Chúa Giêsu trở 
nên Hiến lễ cho nhân loại thuộc mọi thời đại.

Câu chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ cho 
thấy Ngài có một lòng tôn trọng đặc biệt đối với Nhà 
Cha Ngài và cũng cho chúng ta một tấm gương về 
việc phải tôn trọng những nơi thờ phượng tức là Nhà 
thờ, Nhà nguyện. Mặc dầu chúng ta có lẽ không buôn 
bán trong Nhà thờ nhưng thử hỏi chúng ta có giữ thinh 
lặng và mặc các trang phục phù hợp khi chúng ta đến 
với Chúa ở những nơi này hay không. Rồi chúng ta 
tự hỏi chúng ta có thật sự quan tâm đến việc gìn giữ 
sạch sẽ những sách hát, sách phụng vụ cùng bàn 
quỳ, ghế ngồi hay không. Và chúng ta cũng xét mình 
xem liệu chúng ta có nhiệt tâm với việc phụng thờ 
Thiên Chúa hay là để cho những điện thoại cầm tay 
thu hút sự chú ý của chúng ta trong Thánh lễ? Rồi 
liệu chúng ta có đến tham dự Thánh lễ đúng giờ và 

với tâm hồn được 
chuẩn bị để lắng 
nghe Lời Chúa và 
rước lấy Mình Máu 
Chúa một cách sốt 
sắng, hay là chúng 
ta chỉ đến với Chúa 
một cách máy móc 
do luật buộc và vì 
thế, chẳng lấy làm 
áy náy khi đi Lễ 
trễ mà lại về sớm 
thường xuyên?

Cuối cùng ra, 
sự quan tâm của 

chúng ta đối với Nhà thờ và việc tham dự Thánh lễ 
chẳng qua chỉ là phản ánh niềm xác tín của chúng 
ta về chính bản thân có phải là Đền thờ của Thiên 
Chúa hay không như Thánh Phaolô đã khẳng định: 
“Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền 
Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự 
trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã 
ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về 
mình nữa” (1Cr 6:19). 

Khi được hỏi làm thế nào để giữ nét đẹp Đền thờ 
tâm hồn người tín hữu thì một phụ nữ Công giáo trả 
lời rằng: “Với đôi môi, tôi điểm tô bằng điều chân thật. 
Với giọng nói, tôi trang sức bằng lời nguyện cầu. Với 
đôi mắt, tôi nhìn đời bằng lòng xót thương. Với đôi tay, 
tôi thực thi công bình bác ái. Với khuôn mặt, tôi biểu 
lộ sự liêm khiết trung trinh. Và với trái tim, tôi sống 
tình yêu thương.”

Đúng thế, chúng ta đang ở trong Mùa Chay là mùa 
hồng ân cứu độ để Chúa Giêsu đến thăm viếng và 
ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta hãy để Ngài đến đạp đổ những gì làm ô uế 
Đền thờ trong tâm hồn chúng ta: Đó là những ích kỷ, 
thói hư tật xấu, những đam mê dục vọng thấp hèn. 
Nhờ thế, chúng ta mới có thể đến với Chúa trong Nhà 
thờ Giáo xứ với tâm hồn yêu mến thiết tha và đến với 
tha nhân bằng tấm lòng quảng đại. 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã thanh tẩy Đền thờ 
để qua đó mọi người nhận ra ơn cứu độ nơi chính 
Chúa thì giờ đây xin Chúa cũng hãy giúp tái tạo Đền 
thờ tâm hồn chúng con trong thần khí và sự thật để 
chúng con có thể thờ phượng Chúa cách xứng hợp. 
Amen. 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 4/3. Chuùa nhaät III Muøa Chay naêm B.
- Thöù Hai 5/3 trong Tuaàn III Muøa Chay.
- Thöù Ba 6/3 trong Tuaàn III Muøa Chay.
- Thöù Tö 7/3. Leã Thaùnh Perpeâtua & Pheâlixita, Töû ñaïo.
- Thöù Naêm 8/3. Leã Thaùnh Gioan Thieân Chuùa, Tu só.
- Thöù Saùu 9/3. Leã Thaùnh Phanxica thaønh Roâma, Tu só. 

Kieâng thòt
- Thöù Baûy 10/3 trong Tuaàn III Muøa Chay.
- Chuùa Nhaät 11/3. Chuùa nhaät IV Muøa Chay naêm B. 

Quyeân tieàn giuùp cho Cô Quan Baùc AÙi Coâng Giaùo Hoa 
Kyø (Catholic Relief Services)

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 3/2018

The Pope's Prayer Intention in March 2018

* YÙ Truyeàn Giaùo: Xin cho moïi thaønh phaàn trong
Giaùo hoäi nhaän ra söï khaån thieát cuûa vieäc giaùo duïc phaân 
ñònh thieâng lieâng treân bình dieän caù nhaân vaø xaõ hoäi.

* Formation in Spiritual Discernment: That the
Church may appreciate the urgency of formation 
in spiritual discernment, both on the personal and 
communitarian levels.

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 Baø Maria Nguyeãn Thò Vui
Sinh ngaøy 1/1/1931

Taï theá ngaøy 22/2/2018

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ
THÖÙ SAÙU 9/3 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng

ñeán 7   giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

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

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 04/03/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 5  OÂ/B Ngoâ Suoát     972 644-5790 
1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081 

Giaùo Khu 11 OB Phaïm Coâng Baøi & Vaân  214-458-5285
            5209 Saint Croix Ct. Richardson, TX, 75082

Giaùo Khu 12 AC Xuaân & Thuûy Nguyeãn 972-680-3210

          3208 Merita Drive, Richardson TX 75082 

MUØA CHAY 2018: CAÀU NGUYEÄN CHO  
ANH CHÒ EM DÖÏ TOØNG

Muøa Chay baét ñaàu moät thôøi kyø quan troïng trong 
cuoäc haønh trình tìm gaëp Chuùa cuûa anh chò em Döï 
toøng. Vôùi Nghi thöùc Tuyeån choïn ñöôïc cöû haønh 
taïi Nhaø thôø Chính Toøa vaøo thöù Baûy 17/2, anh chò em 
Döï toøng chaám döùt thôøi kyø Döï toøng (Period of 
Catechumenate) ñeå trôû thaønh ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn 
vaø baét ñaàu tieán vaøo Thôøi kyø Thanh taåy vaø Soi saùng 
(Period of Purification and Enlightenment) tröôùc khi 
ñöôïc röûa toäi vaøo Leã Voïng Phuïc Sinh (31/3).

Xin moïi ngöôøi trong Giaùo xöù caàu nguyeän ñaëc bieät 
cho nhöõng anh chò em Tuyeån nhaân trong Muøa Chay 
Thaùnh 2018 naøy.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS  
HOÏP HAÈNGTHAÙNG (7/3)

Hoäi hieäp só Columbus seõ hoïp luùc 7 giôø 45 toái thöù 
Tö ngaøy 7 thaùng 3 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 tamñaúng.

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

JUNIOR HIGH YOUTH SEMINAR (March 4)
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 04 thaùng 03 töø 9giôø saùng – 
10giôø15 saùng vôùi ñeà taøi: “ProLife/Phoø Söï Soáng Toång 
Quaùt.” Neáu caùc em hoïc lôùp Giaùo lyù buoåi chieàu, caùc 
em seõ khoâng coù lôùp giaùo lyù ngaøy 04 thaùng 03 vì caùc 
em seõ tham döï Youth Seminar naøy.
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QUAØ LÖU NIEÄM CUÛA GIAÙO XÖÙ
Do coù nhöõng gia ñình khoâng ñeán nhaän Quaø löu 

nieäm 25 naêm cuûa Giaùo xöù laø 1 cuoán Kyû yeáu vaø 1 Ly 
uoáng caø pheâ (coffe mug) neân nhöõng ai muoán coù 2 
moùn quaø löu nieäm naøy ñeå duøng hoaëc taëng cho thaân 
höõu, xin vui loøng leân Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc 
giôø laøm vieäc vaø uûng hoä $5/Kyû yeáu & $5/mug ñeå giuùp 
trang traûi chi phí. Ngoaøi ra nhöõng gia ñình naøo chöa 
nhaän ñöôïc loï ñöïng Nöôùc Thaùnh coù hình kyû nieäm 

Ngaân khaùnh, coù theå leân Vaên phoøng laõnh. 

DANH SAÙCH AÂN NHAÂN MÖØNG 
NGAÂN KHAÙNH GIAÙO XÖÙ

Giaùo xöù chaân thaønh caûm taï caùc aân nhaân sau ñaây 
ñaõ ñoùng goùp möøng Giaùo xöù trong naêm Ngaân khaùnh 
ñaëc bieät naøy (keùo daøi 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

3) AÅn danh $1,025.00

4) GX Thaùnh Giuse $400.00

5) OÂng Hoaøng Vaêp Rôïp $100.00

6) Mr & Mrs Ellen & Gerard May $100.00

7) OÂng BaøVuõ Khaéc Teá $100.00

8) Lm. Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R. $250.00

9) Lm. Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R. $250.00

10) OÂng Nguyeãn Tuynh $1000.00

11) AÅn danh $240.00

12) Lm. Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R. $100.00

KEÁT QUAÛ XOÅ SOÁ YEÅM TRÔÏ Ï 
  RADIO MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP               

XUAÂN MAÄU TUAÁT 2018
Radio Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø TV AÙnh Saùng Tin 

Möøng xin chaân thaønh caùm ôn quyù khaùn thính giaû xa 
gaàn, ñaõ vì loøng yeâu meán Chuùa vaø muoán ñoùng goùp cho 
coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng qua truyeàn thoâng, vaãn 
luoân quaûng ñaïi giuùp ñôõ chuùng con coù ñuû kinh phí ñeå 
duy trì vieäc phaùt soùng caùc chöông trình TV vaø Radio 
cuûa Phuï Tænh DCCT Haûi Ngoaïi. Trong ñôït Xoå Soá 
Yeåm Trôï cho Radio Meï HCG vaø TV ASTM möøng 
Xuaân Maäu Tuaát 2018, vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, 11 thaùng 
02 naêm 2018 vöøa qua, chuùng con ñaõ coù soá truùng cho 
caùc giaûi nhö sau:

a. Loâ Ñoäc Ñaéc truùng TV, trò giaù $1,500.00 USD:

No.  71587
b. Loâ Haïng Nhaát truùng Iphone X 64 GB, trò giaù
$1,000.00 USD: No. 85300

c. Loâ Haïng Nhì truùng Iwatch Series III, trò giaù
$500.00  USD: No. 60905

d. 10 Loâ An UÛi, moãi loâ trò giaù $100.00 USD: Nos. 
24097; 81689; 53653; 79603; 86029; 51951;
26899;  68824; 86023; 58769

Xin quyù vò goïi ñieän thoaïi cho chuùng con, cuõng 
nhö gôûi phaàn veù coù soá truùng cuûa quyù vò tröôùc ngaøy 
12 thaùng 04 naêm 2018. Sau ngaøy naøy, veù soá cuûa quyù 
vò xem nhö khoâng coøn giaù trò vaø chuùng toâi xin tri aân 
söï quaûng ñaïi yeåm trôï cuûa quyù vò cho Cô Sôû Truyeàn 
Thoâng Meï Haèng Cöùu Giuùp. Xin quyù vò cho chuùng toâi 
bieát laø quyù vò muoán nhaän giaûi thöôûng truùng soá theo 
caùch naøo. Quyù vò coù theå nhaän giaûi thöôûng theo 2 caùch 
thöùc: baèng hieän vaät (TV, Iphone, Iwatch) hay baèng 
hieän kim (giaù trò hieän vaät ñöôïc quy ñoåi baèng hieän 
kim).

Radio Meï HCG vaø TV ASTM xin chaân thaønh tri 
aân taám loøng quaûng ñaïi cuûa quyù khaùn thính giaû xa gaàn 
cuûa chuùng con. Nguyeän xin Chuùa Cöùu Theá vaø Meï 
Haèng Cöùu Giuùp ban muoân ôn laønh hoàn xaùc xuoáng 
treân toaøn theå quyù vò trong naêm môùi Maäu Tuaát 2018, 
moät Muøa Chay vaø Muøa Phuïc Sinh thaät thaùnh thieän vaø 
traøn ñaày ôn thaùnh Chuùa.

Lm. Phaoloâ Hoaøng Thaønh Ñöùc, C.Ss.R. 

Giaùm ñoác Radio MCG & Radio ASTM
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CHÖÔNG TRÌNH MUØA CHAY 2018
I. Hoïc Hoûi Kinh Thaùnh (“Speak in the Light”)
Ñöùc Cha Edward Burns cuûa Giaùo phaän Dallas khuyeán 

khích caùc giaùo xöù tham gia vaøo moät chöông trình hoïc hoûi 
Kinh thaùnh baèng tieáng Anh vôùi chuû ñeà “Haõy Noùi Trong 
AÙnh Saùng”. Vaøo caùc toái thöù Naêm (1/3, 8/3, 15/3 & 22/3) 
töø 8pm – 9pm (phoøng ñoâi 139 & 141) nhöõng ngöôøi tham 
döï seõ theo doõi video keùo daøi trong 1 tieáng ñoàng hoà bao 
goàm ñaïi cöông veà Cöïu öôùc, Taân öôùc, Söï lieân heä giöõa 
Phuïng vuï & Kinh thaùnh, vaø Caàu nguyeän vôùi Kinh thaùnh. 
Nhöõng tham döï vieân seõ nhaän ñöôïc 1 cuoán Kinh thaùnh 
ñöôïc ñeà taëng bôûi Ñöùc Cha Burns. 

Catechetical Services of the Diocese of Dallas would 
like to invite every parish to consider participating 
inSpeak in the Light(Matt. 10:27), a Lenten Scripture 
Journey. Participants in the program will receive a Bible 
with a personalized dedication from Bishop Burns. The 
program includes a weekly video segment session (one 
hour), designed to help break open Scripture, encounter 
Jesus in the Word, and share faith during Lent.The 
program is available in English.

II. Xöng Toäi
* Thöù Ba (6/3 & 13/3): töø 7pm-9pm (coù nhieàu Cha

ngoài toøa)

Ngoaøi ra, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu (ngoaïi tröø Tam Nhaät 
Vöôït Qua) coù Cha ngoài toøa töø 6:30pm-7pm; thöù Baûy töø 
5:30pm-6pm, vaø saùng thöù Naêm (1/3; 8/3; 15/3; 22/3) töø 
9am-10am. Nhöõng ngöôøi ñau yeáu coù theå lieân laïc vôùi 
Vaên phoøng Giaùo xöù laáy heïn ñeå caùc Cha ñeán thaêm vaø 

giaûi toäi.

III. Tam Nhaät Tónh Taâm
* Thöù Hai (19/3), thöù Ba (20/3) & thöù Tö (21/3)
6:30am: Thaùnh leã

7pm-9pm: Giaûng thuyeát

IV. Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù
Moãi chieàu thöù Saùu töø 6:30pm-7pm (ngoaïi tröø thöù Saùu

2/3 & 9/3 coù Chaàu Thaùnh Theå). Rieâng Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå ñi Ñaøng Thaùnh Giaù ngoaøi trôøi baèng tieáng Anh vaøo 2 
giôø chieàu Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 25/3.

V. Baùc AÙi: 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.

VI. 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 baét ñaàu 
60 tuoåi thì phaûi giöõ chay vaøo ngaøy 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. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy 
aên chay, khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ 
ñöôïc qui ñònh. 

CUOÄC GAÂY QUYÕ HAÈNG NAÊM CUÛA ÑÖÙC CHA

Giaùo xöù chaân thaønh caûm ôn OÂng Baø vaø Anh 
Chò Em ñaõ ñaùp öùng tích cöïc Chöông trình Gaây 
Quyõ Haèng Naêm cuûa Ñöùc Giaùm Muïc cho Coâng 
vieäc Muïc vuï cuûa Giaùo phaän Dallas. Neáu ai chöa 
coù ñieàn Phieáu Höùa Daâng Cuùng, xin vui loøng ñieàn 
vaøo vaø boû vaøo gioû xin tieàn leã ñeå Giaùo xöù noäp laïi 
cho Giaùo phaän. Nhöõng ai chöa coù phieáu, xin laáy 
phieáu vaø phong bì ôû Baøn Xin Leã hoaëc ñeán Vaên 
phoøng ñeå laáy veà ñieàn. 

QUYEÂN TIEÀN CHO CÔ QUAN BAÙC AÙI 
COÂNG GIAÙO HOA KYØ (10-11/3)

CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION 
(March 10-11)

Tuaàn tôùi, Giaùo xöù chuùng ta seõ coù cuoäc quyeân goùp ñaëc 
bieät cho Cô Quan Baùc AÙi Coâng Giaùo (Catholic Relief 
Services). Soá tieàn quyeân goùp seõ ñöôïc duøng ñeå giuùp ñôõ 
nhöõng ngöôøi ñoùi khoå & tò naïn ôû Hoa Kyø vaø khaép theá giôùi.

Next week, our parish will take up The Catholic Relief 
Services Collection (CRSC). Funds from this collection help 
provide food to the hungry, support to displaced refugees, 
and bring Christs love and mercy to all people here at home 
and abroad. Next week, please give generously to the CRSC, 
and help Jesus in disguise. Learn more about the collection 
at www.usccb.org/catholic-relief.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 25/02/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:    $15,104.00
Tieàn Quaûng Caùo: $23.97
Tieàn In Saùch: $210.00
Tieàn Khaán: $1,945.00
Gia Nhaäp Giaùo Xöù:
   SDB 2959 $50.00
   SDB 2960 $100.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0114 Traàn Trinh $50.00 
0384 Ngoâ Bryant $20.00 
0471 Vuõ A. Chöông $10.00 
0498 Traàn Minh $10.00 
0620 Ñoã Vaên Haûi $10.00 
0769 Traàn Vaên Duõng $10.00 
0852 Nguyeãn Ñöùc Phöôùc $20.00 
0854 Traàn Vaên Quyeàn $20.00 
0958 Traàn Thò Taùch $10.00 
0962 Ñinh Vieät Hieáu $20.00 
1127 Phaïm Vaên Kyû $40.00 
1161 Phaïm Anh $250.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $10.00 
1366 Tröông Vaên Chaáp $5.00 
1390 Traàn Vaên Cöôøng $10.00 
1398 Nguyeãn Thò Ghi $5.00 
1462 Nguyeãn Thò Nghieäp $10.00 
1494 Hoà Anh Khoa $20.00 
2164 Phuøng Quang Baûo $20.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $20.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00 

2433 Leâ Hoaït $10.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $25.00 
2504 Leâ Thaønh Nhaân $100.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $10.00 
2587 Hoaøng Chính Myõ $10.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $10.00 
2780 Nguyeãn Kathy $10.00 
2827 Nguyeãn Maïnh Toaøn $5.00 
2883 Thaân Ngoïc Hoaøng $10.00 
2921 Nguyeãn Khaéc Quyù $5.00 

Hoäi Quaùn $7,054.00 
Khoái Giaùo Duïc (Theâm Söùc) $250.00 
Verizon Matching Gift $2,250.00

           (Jimmy Kim, Richard Nguyen, DieuLinh Pham) 

Hoäi Chôï Teát 2018
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm $1,258.00 
Ñoaøn Thanh Nieân $5,200.00 
Hoäi Quaùn $12,360.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0253 Traàn Phöôùc Thoï $100.00 
0265 Traàn Thò Tô $200.00 
0311 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0312 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0414 David & Ann Nguyen $200.00 
0415 David & Ann Nguyen $200.00 
0597 Elizabeth Huyønh $2,200.00 
0610 Nancy Kim Nguyen $100.00 
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn $100.00 
0670 Leâ Trung Thöôïc $100.00 
0964 Phaïm Thò Kim Dung $200.00 
0981 - 0985 Nguyeãn Baù Toøng $500.00 
0999 - 1003  Nguyeãn Baù Toøng $500.00 

RAO HOÂN PHOÁI
* Rao Laàn I
Anh Nguyeãn Ñöùc Toaøn, con oâng Nguyeãn Ñöùc Tueä vaø

baø Hoaøng Kim Lan, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Thò Ngoïc 
Tuyeàn, con oâng Nguyeãn Quang Vinh vaø baø Trònh Thò 
Luyeán taïi giaùo xöù Sôn Loäc, Cuû Chi, Saøigoøn.

Anh Toaøn vaø cha meï hieän cö nguï taïi thaønh phoá 
Garland, Texas. Chò Ngoïc Tuyeàn vaø cha meï hieän cö nguï 
taïi, Saøigoøn, Vieät Nam.

* Rao Laàn III
Anh Haø Thanh Khieâm, con oâng Haø Vaên Hoan vaø baø

Nguyeãn Thò Vaân, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Duy Yeán 
Nhi, con oâng Nguyeãn Duy Minh vaø baø Nguyeãn Thò Lan 
taïi giaùo xöù Vónh Trung, Baø Ròa, Vuõng Taøu.

Anh Khieâm vaø cha meï hieän cö nguï taïi thaønh phoá 
Dallas, Texas. Chò Yeán Nhi vaø cha meï hieän cö nguï taïi 
giaùo xöù Vónh Trung, Baø Ròa, Vuõng Taøu, Vieät Nam.

Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù. 
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VAØI SUY TÖ NHAÂN KYÛ NIEÄM NGAÂN KHAÙNH GIAÙO XÖÙ (1993-2018)

NGAØY TOÂI ÑEÁN – NGAØY TOÂI ÑI
Ngaøy toâi ñeán - Ñôn sô
Nhaân ñöôïc söï boå nhieäm cuûa beà treân, toâi veà nhaän Giaùo xöù 

Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ngaøy 29 thaùng 6 naêm 2008, nhaèm leã 
kính Thaùnh Pheâroâ Toâng ñoà, boån maïng cuûa mình. 

Hoâm ñoù laø ngaøy Chuùa nhaät. Nôi giaùo xöù coù 4 thaùnh leã. 
Trong hai thaùnh leã ñaàu, nghi thöùc baøn giao vaø nhaäm chöùc ñöôïc 
dieãn ra ñôn sô! Cha ñöông nhieäm, sau khi giaûng Lôøi Chuùa, giôùi 
thieäu vôùi moïi ngöôøi veà cha ñoàng teá cuõng laø taân chính xöù; roài 
ngaøi môøi cha taân chính xöù ra tröôùc baøn thôø nhaän moät chieác chìa 
khoùa, töôïng tröng cho chìa khoùa cuûa Thaùnh Pheâroâ, vôùi söù vuï 
raát thieâng lieâng laø ñoùng môû cöûa nhaø thôø, gioáng nhö ñoùng môû 
cöûa thieân ñaøng cho maáy ngaøn giaùo daân nôi xöù ñaïo naøy. Cha xöù 
ñöông nhieäm vöøa trao chìa khoùa, vöøa khoâi haøi noùi: “Haõy nhaän 
laáy chìa khoùa Nöôùc Trôøi.” Moïi ngöôøi cöôøi leân vui veû… Sau ñoù 
Thaùnh leã tieáp tuïc.

Theá roài töø hoâm ñoù trôû ñi, cho ñeán ngaøy rôøi nhieäm sôû, vai 
troø, söù vuï, hay boån phaän cuûa moät linh muïc chính xöù cöù theá 
ñöôïc thöïc thi, khoâng thaéc maéc hay traên trôû gì vôùi nghi thöùc raát 
ö ñôn sô ñoù. Nhôù coù vaøi laàn ñöôïc tham döï nghi thöùc nhaän xöù 
cuûa caùc cha beân Vieät Nam, neáu khoâng coù Ñöùc cha ñòa phaän, 
thì cuõng coù ñaïi dieän cuûa ngaøi, ít laø cha haït tröôûng, seõ chuû söï 
nghi thöùc nhaäm chöùc. Cha taân chính xöù ñöôïc khoaùc daây stola 
caùc pheùp, ñöôïc trao söù vuï thi haønh caùc bí tích nhö giaûi toäi, röûa 
toäi, cöû haønh thaùnh leã moãi ngaøy, ñeå chaêm soùc döôõng nuoâi ñoaøn 
chieân ñöôïc trao phoù. Nghi thöùc trang troïng laém. Coøn nöõa, khi 
toâi ñöôïc cöû veà giaùo xöù vuøng ñaát laïnh Canada, tuy giaùo xöù nhoû, 
nhöng Ñöùc Toång giaùm muïc cuõng ñeán cöû haønh nghi thöùc nhaäm 
chöùc cuûa cha sôû môùi. Ngaøi daét ñi moät voøng, tröôùc söï hieän dieän 
cuûa giaùo daân, töø treân cung thaùnh xuoáng cuoái nhaø thôø, qua toøa 
giaûi toäi, voøng leân gieáng röûa toäi, trôû veà gheá chuû toïa, giao phoù 
traùch nhieäm troâng coi coäng ñoaøn. 

Nhìn laïi nghi thöùc nhaän Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
cuûa mình ngaøy aáy, toâi thaáy noù ñôn sô chi laï! Nhöng khoâng 
phaûi vì theá maø thieáu Ôn Chuùa vaø Löûa Thaùnh Thaàn ñaâu nheù. Söï 
töông kính giöõa muïc töû vaø ñoaøn chieân cöù ngaøy caøng ñöôïc cuûng 
coá vaø phaùt trieån. Ñôøi soáng thieâng lieâng, gia ñình ñöùc tin, xaây 
döïng noäi taâm, chöùng taù Tin Möøng, moät tay naém Chuùa - moät 
tay naém anh em… luoân laø nhöõng öu tieân hoaït ñoäng cuûa xöù ñaïo; 
chuùng trôû neân muoái men öôùp ñöôïm vaø laøm haêng noàng tình hieäp 
nhaát yeâu thöông giöõa moïi ngöôøi. Vaø roài toâi nghieäm thaáy moät 
ñieàu nhö Chuùa Gieâsu ñaõ noùi: “Tröôùc heát haõy tìm kieám Nöôùc 
Thieân Chuùa vaø söï coâng chính cuûa Ngöôøi, vaø nhöõng thöù kia 
Ngöôøi seõ ban cho” (Mt 6: 33). “Nhöõng thöù kia” laø gì? Trong 
maïch vaên cuûa Phuùc aâm, ñoù laø côm aùo, gaïo tieàn. Coøn trong ñôøi 
soáng xöù ñaïo, coù leõ laø nhaân löïc, taøi löïc, cô sôû, phöông tieän sinh 
hoaït…v.v.

Nhö theá, khi xaùc ñònh ñuùng muïc tieâu, moät böôùc ñi seõ laø moät 
böôùc tieán veà gaàn vôùi ñích ñieåm. Coøn khi chaïy sai höôùng, caøng 
böôùc nhanh seõ caøng laøm xa theâm vôùi beán bôø ñôïi mong. Maø 
ñích ñieåm cuûa moät xöù ñaïo laø gì neáu khoâng phaûi laø Chuùa Kitoâ, 
laø Tin Möøng, laø Tin Vui, laø Söï Soáng phong phuù doài daøo Ngaøi 

taëng ban. Coù ñöôïc ñieàu ñoù xöù ñaïo seõ thaáy coù theâm bao ñieàu 
khaùc. 

Vaø roài sau 7 naêm ñoàng haønh vôùi gia ñình ñöùc tin nôi 
Garland, Texas, toâi ñöôïc Nhaø Doøng cöû ñeán vôùi anh chò em 
ñang thieáu muïc töû ôû Ottawa, Canada.

Ngaøy toâi ñi - AÂm thaàm

Thaät ra nhöõng ngaøy tröôùc khi ñi cuõng ñaõ coù tieäc ly “hoaønh 
traùng” roài. Nhöng tieäc ly naøo laïi khoâng coù noãi nieàm vaán vöông. 
Vaø vì sôï vöông vaán böôùc chaân neân saùng sôùm ngaøy leân ñöôøng, 
thöù Hai ngaøy 29 thaùng 6 naêm 2015, cuõng laïi laø ngaøy kính 
Thaùnh Pheâroâ boån maïng nhö khi môùi ñeán, toâi döï ñònh daâng leã 
rieâng thaät sôùm, luùc 4 giôø saùng, roài aâm thaàm ra ñi luùc 5 giôø, 
tröôùc khi coù ngöôøi ñeán nhaø thôø tham döï thaùnh leã luùc 7 giôø. Nhö 
theá seõ traùnh ñöôïc bòn ròn, löu luyeán, giöõa keû ôû ngöôøi ñi. 

AÁy theá maø, chaúng bieát thieân thaàn naøo baùo tin, moät soá ngöôøi 
ñaõ coù maët luùc 4 giôø saùng. Vöøa böôùc ra khoûi nhaø xöù ñeå sang nhaø 
thôø, toâi ñaõ thaáy thaáp thoaùng trong boùng ñeâm nhieàu hình daùng 
quen quen. Theá roài thaùnh leã dieãn ra trong nhieàu taâm tö xen keõ… 

Cuoái cuøng, toâi cuõng töø bieät ñöôïc nhöõng ngöôøi tôùi nhaø thôø 
quaù sôùm ñoù ñeå leân ñöôøng khi trôøi chöa saùng, nhìn vaãn chöa roõ 
maët nhau. Laùi xe qua gaàn 3 ngaøn caây soá, cuøng vôùi 2 ngöôøi giaùo 
daân ñoàng haønh, tröïc chæ höôùng baéc.

Ñoïc chuyeän Thaùnh Gioan Maria Vianneâ thaáy ngaøi coù maáy 
laàn troán khoûi xöù ñaïo trong ñeâm. Ngöôøi ta bieát tin, lieàn thaép ñeøn 
ñuoác, tìm chaän ngaøi laïi, ñem veà xöù. Nhö vaäy coù nôi giaùo daân 
khoâng muoán cha ñi, nhöng cuõng khoâng ít nôi, cha khoâng muoán 
ñi. Coù nôi giaùo daân quaù gaén keát vôùi cha xöù, khoâng muoán rôøi 
xa, nhöng cuõng coù nôi, cha dính luoân vôùi giaùo xöù, ñöa ñi khoâng 
ñöôïc. 

May quaù! Nôi giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, giaùo daân 
ñaõ ñöôïc nhaéc nhôû nhieàu laàn raèng: “Neáu cha xöù thuoäc loaïi ngon 
thì khi cha ñi, anh chò em haõy yù thöùc raèng mình cuõng ñang chia 
seû caùi ngon cho nôi khaùc. Haõy soáng tinh thaàn baùc aùi ñoù. Cöù giöõ 
khö khö caùi ngon cho rieâng mình laø ích kyû laém. Coøn neáu cha 
thuoäc loaïi dôû, thì khi cha ñi, anh chò em coù ñöôïc nieàm vui vaø hy 
voïng raèng mình seõ ñöôïc khaù hôn.” Thaønh ra, khi leân ñöôøng thi 
haønh söù vuï, toâi coù cô may ñöôïc mang trong traùi tim tinh thaàn 
“cuøng leân ñöôøng” cuûa nhieàu anh chò em giaùo daân.  

Sau 3 naêm nhìn laïi, thaáy Giaùo xöù cöù tieáp tuïc phaùt trieån caû 
veà taâm linh laãn theå chaát döôùi söï daãn daét cuûa cha xöù keá nhieäm, 
toâi taï ôn Chuùa voâ vaøn. Nguyeän xin hoàng aân Chuùa qua baøn tay 
dòu daøng cuûa Meï Maria Haèng Cöùu Giuùp luoân phuø trôï Xöù Ñaïo, 
ban cho moïi ngöôøi ñaõ ñeán, ñaõ ñi, hay ñang ôû nôi ñaây, ñöôïc traøn 
ñaày bình an vaø nieàm vui ñöùc tin, can ñaûm laøm chöùng nhaân cho 
Chuùa trong moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc soáng, vaø öôùc mong moät 
ngaøy kia cuøng gaëp nhau maõi maõi trong Nöôùc Thieân Ñaøng.

Lm. Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, C.Ss.R.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: What can keep us from the presence of 
God? Jesus’ dramatic cleansing of the temple was seen 
by his disciples as a prophetic sign of God’s work to 
purify and restore true worship and holiness among his 
people. The temple was understood as the dwelling place of 
God among his people. When God delivered his people from 
slavery in Egypt, he brought them safely through the 
Red Sea, and led them to Mount Sinai where he made 
a covenant with them and gave them a new way of  living 
in moral goodness and holiness embodied in the Ten 
Commandments (Exodus 20:1-17). God also gave Moses 
instruction for how his people were to worship him in 
holiness and he instructed them to make a 
Tabernacle, which was also referred to as the “tent of 
meeting” where the people gathered to offer sacrifice and 
worship to God. The tent of meeting was later replaced by 
the construction of the temple at Jerusalem. The New 
Testament Scripture tells us that these “serve as a copy and 
shadow of the heavenly sanctuary” - God’s true Temple 
in heaven (Hebrews 8:5). Jesus’ cleansing of the temple is 
also a prophetic sign of what he wants to do with each of 
us. He ever seeks to cleanse us of our sinful ways in 
order to make us into living temples of his Holy Spirit (1 
Corinthians 6:19). God desires that we be holy as he is 
holy. Do you thirst and hunger for God’s holiness? 

Jesus burns with zeal for his Father’s house
When Jesus went to Jerusalem at Passover time he 

shocked the Jewish leaders by forcibly expelling the 
money-chargers and traders from the temple. Jesus 
referred to the temple as his Father’s house which was 
being made into a “house of trade” (John 2:16) and “den 
of robbers” (Mark 11:17).  The prophecy of Malachi 
foretold the coming of the Lord unexpectedly to his 
Temple to “purify the sons of Levi and refine them like 

gold and silver, till they present right offerings to the 
Lord” (Malachi 3:1-4). Jesus’ disciples recalled the prophetic 
words of Psalm 69: “Zeal for your house will consume me.” 
This psalm was understood as a Messianic prophecy. Here 
the disciples saw Jesus more clearly as the Messiah who 
burned with zeal for God’s house. 

The Jewish authorities wanted proof that Jesus had 
divine authority to act as he did. They demanded a sign 
from God to prove Jesus right, otherwise, they would treat 
him as an imposter and a usurper of their authority. Jesus 
spoke of himself as the true Temple which cleanses and 
makes us a holy people who can dwell with God. The sign 
Jesus gave pointed to his sacrificial death on the cross and his 
rising from the tomb on the third day: “Destroy this temple, 
and in three days I will raise it up” (John 2:19). The Jews did 
not understand that the temple Jesus referred to was his own 
body. The “tent of his body” had to first be destroyed (that is, 
be put to death as the atoning sacrifice for our sins) in order 
to open the way for us to freely enter into the holy presence 
of God in his heavenly sanctuary (Hebrews 10:19). 

The Lord Jesus makes us temples of the Holy Spirit
Through his death and resurrection, the Lord Jesus has 

reconciled us with God and made us adopted sons and 
daughters of our heavenly Father, and he fills us with his 
Holy Spirit and makes us living temples of our God (1 
Corinthians 6:19-20; 2 Corinthians 6:16). Do you recognize 
the indwelling presence of God within you through the gift 
and working of his Holy Spirit? The Lord Jesus wants to 
renew our minds and to purify our hearts so that we may 
offer God fitting worship and enjoy his presence both now 
and forever. Ask the Lord Jesus to fill you with a holy desire 
and burning zeal for his holiness and glory to grow in you and 
transform the way you think, act, and live as a son or 
daughter of God.

Jesus taught with authority

Scripture:  John 2:13-25

ÑOÅI GIÔØ MUØA XUAÂN (11/3)
DAYLIGHT SAVING TIME (Mar 11)

Chuùa nhaät 11/3/2018 laø ngaøy ñoåi giôø. Xin moïi 
ngöôøi nhôù vaën tôùi 1 giôø tröôùc khi ñi nguû vaøo toái thöù 
Baûy 10/3/2018.

Before going to bed on Saturday night March 10, 
please remember to spring your clocks 1 hour 
forward: Daylight Saving Time in the US officially 
begins at 2 a.m. Sunday March 11.

NGHÆ HOÏC MUØA XUAÂN (11/3)
SUNDAY SCHOOL SPRING BREAK (March 11)

Caùc em Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ, vaø Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït ngaøy Chuùa 
nhaät 11 thaùng 3 ñeå nghæ Spring Break.Caùc em seõ trôû 
laïi hoïc vaø sinh hoaït ngaøy 18 thaùng 3.

Due to Spring Break, students will have no classes 
and activities on Sunday March 11. They will resume 
their studies and activities on Sunday March 18












