
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 Lễ Lá Ngày 25/3/2018



Câu ghi lòng trong tuần: “Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người” Pl 2, 7 - 9

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

Hôm nay là Chúa nhật Lễ
Lá, cũng còn gọi là Chúa 

nhật Thương Khó, bắt đầu 
Tuần Thánh, thời gian thánh 
thiêng nhất trong lịch Phụng 
vụ của Giáo Hội. Trước Thánh 
lễ, các tín hữu được mời gọi 
tụ tập lại để như đoàn người 
Do thái xưa kia, hoan nghênh 
Chúa Giêsu đi vào thành 
Giêrusalem. Trong cuộc đời 
mục vụ công khai của Chúa 
Giêsu, cuộc tiến vào thành 
Giêrusalem của ngài lần lần 
này thật là vinh quang. Với 
lời chúc tụng vang dội: “Hoan 
hô! Chúc tụng Đấng ngự đến 
nhân danh Chúa! Chúc tụng 
triều đại đang tới!” Trên tay 
cầm những cành lá biểu lộ 
một sự vui mừng hoan hỉ, 
nhiều người Do thái lấy áo 
choàng trải trên đường cho 
Chúa Giêsu đi vào thành 
trên lưng một con lừa. Nhưng 
không lâu sau đó, cuộc khải 
hoàn của Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem biến 
thành tấn thảm kịch; những cành lá sẽ mang hình 
thập giá và những lời tung hô sẽ biết thành tiếng 
quát mắng, sỉ vả, và đòi lên án tử hình Đấng mà họ 
đã từng hoan hỉ tung hô.

Khi chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh là 
tuần lễ cao điểm trong Lịch Phụng vụ của Hội thánh, 
chúng ta được mời gọi cùng đồng hành với Chúa 
Giêsu đến đồi Canvê. Và chỉ có cuộc hành trình này, 
qua đó chúng ta thông phần đau khổ và sự chết của 
Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể thông phần vinh 
quang của ngài. Con đường dẫn đến sự sống đời 
đời sẽ không thể tránh né ngọn đồi Canvê. Chiến 
thắng của chúng ta, cũng như chiến thắng của Chúa 
Giêsu, chỉ có thể có được qua thánh giá mà thôi.

Tuần Thánh này đưa lại cho chúng ta một cơ hội 
để chúng ta đưa tâm trí của chúng ta hòa hợp với 
tâm trí của Chúa Giêsu bằng cách dẹp bớt đi những 
thời gian vui chơi, giải trí và nhất là những thú vui tội 
lỗi (cờ bạc, rượu chè, xem phim ảnh xấu); đồng thời, 

chúng ta hãy bỏ thời gian ra 
cho việc thinh lặng và cầu 
nguyện, cũng như tham dự 
các buổi Phụng vụ đặc biệt 
trong Tuần Thánh này. Việc 
tham dự những lễ nghi của 
Hội thánh giúp chúng ta 
hòa mình vào những giây 
phút đau khổ cuối cùng 
của cuộc đời Chúa Giêsu 
Cứu thế. Chúng ta hãy lắng 
nghe câu chuyện Thương 
Khó của Chúa Giêsu trong 
tinh thần cầu nguyện và mở 
lòng đón nhận sứ điệp của 
câu chuyện. Chúng ta đừng 
tự an ủi rằng những lãnh tụ 
trong đạo Do thái cách đây 
2000 năm, chứ không phải 
chúng ta, chủ mưu sát hại 
Chúa Giêsu. Thật ra mỗi 
một người trong chúng ta 
đều nhúng tay vào cái chết 
của Chúa Giêsu bởi vì thân 
thể Chúa Giêsu bị rạch nát 
và ngài chịu đóng đinh bởi vì 

những tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến ngài cũng như 
những thương tổn chúng ta gây ra cho tha nhân.

Nếu chúng ta có can đảm và thành thật với chính 
mình, chúng ta sẽ nhận ra hình bóng chúng ta nơi tất 
cả những ai đã đưa Chúa Giêsu đến cái chết. Hình ảnh 
Giuđa, Phêrô, Philatô, các thượng tế, binh lính và đám 
đông phải khiến chúng ta suy nghĩ về sự gian ác và sự 
dữ nằm trong con người chúng ta.

Tóm lại, Tuần Thánh là thời gian thánh thiêng nhất 
trong năm Phụng vụ của Giáo hội, qua đó chúng ta 
được mời gọi nhớ lại những đau khổ và cái chết đau 
đớn của Chúa Giêsu trên thập giá do tội lỗi của chính 
chúng ta, nhưng vượt lện trên tất cả, là tình yêu bao la 
của Thiên Chúa dành cho con người đến nỗi Ngài đã 
ban Người Con Một là Chúa Giêsu, Đấng Cứu thế,cho 
chúng ta để rồi qua đau khổ và sự chết của ngài, chúng 
ta được thứ tha tội lỗi, được chữa lành và được sống 
trong ân sủng cứu độ.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/3. Chuùa nhaät Leã Laù naêm B. Khôûi ñaàu

Tuaàn Thaùnh-Tuaàn Thöông Khoù. Ngaøy Giôùi Treû 
Theá Giôùi caáp Giaùo Phaän.

- Thöù Hai Tuaàn Thaùnh 26/3. 

- Thöù Ba Tuaàn Thaùnh 27/3.
- Thöù Tö Tuaàn Thaùnh 28/3.
- Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 29/3.
- Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 30/3. AÊn Chay & Kieâng thòt.

    Quyeân tieàn laàn 2 ñeå giuùp Muïc vuï ôû Thaùnh Ñòa
- Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh 31/3.
- Chuùa Nhaät 1/4. Chuùa nhaät Phuïc Sinh.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 25/3/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 - OÂ/B Nguyeãn Vaên Minh  972-675-6405
      2318 Saharah Dr., Garland, TX 75044  
Giaùo Khu 3 - Baø Thöôïng  972-971-7664
     3529 Mustang Ridge, Garland, TX 75040 
Giaùo Khu 7 - A/C Ñaøo Anh & Thu Höông 214-548-3294
     1002 Everglades Dr., Allen, TX 75013 

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm ñoïc kinh
Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa

   Thöù Baûy 24/3/2018 luùc 7:30pm taïi nhaø 
OÂng Nguyeãn Vaên Nghò  402-617-1178

4112 Mustang Ave., Sachse, TX 75048

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG CA ÑOAØN FIAT
Chuùa Nhaät ngaøy 25/3 laø Ngaøy Leã Truyeàn Tin, boån 

maïng ca ñoaøn Fiat. Nhaân dòp naøy, Coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân 
Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân ôn laønh xuoáng cho 
ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca vieân ñöôïc nhieàu söùc khoûe 
xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn daâng lôøi ca tuïng, ngôïi khen 

vaø caûm taï Thieân Chuùa.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG LEGIO MARIAE
Nhaân ngaøy leã Truyeàn Tin (25/3), Boån maïng cuûa 

Legio Mariae, Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng taát caû hoäi vieân.

Xin Thieân Chuùa qua lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Maria 
ban cho caùc hoäi vieân nhieàu ôn laønh hoàn xaùc ñeå quí oâng 
baø anh chò em tieáp tuïc phuïc vuï Giaùo hoäi vaø Giaùo xöù 

ngaøy moät toát ñeïp hôn. 

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA
CHURCH OFFICE CLOSED

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa vaøo ngaøy Thöù 
Saùu Tuaàn Thaùnh ngaøy 30 thaùng 3 vaø Chuùa nhaät ngaøy 
1 thaùng 4. Vaên phoøng seõ môû cöûa trôû laïi vaøo thöù Hai 
ngaøy 2 thaùng 4.

The Church office will be closed on Friday, March 
30th in observance of Good Friday and Sunday, April 
1st. The office will open on Monday, April 2nd.

QUYEÂN TIEÀN GIUÙP THAÙNH ÑÒA  
THÖÙ SAÙU TUAÀN THAÙNH (30/3)

Suoát 800 naêm qua, caùc linh muïc tu só Doøng 
Phanxicoâ phuï traùch Thaùnh Ñòa coù moät traùch nhieäm 
raát quan troïng trong vieäc gìn giöõ caùc ñòa ñieåm thaùnh 
thieâng cuõng nhö chaêm soùc nhöõng anh chò em Kitoâ höõu 
soáng ôû vuøng naøy. Vì theá nhöõng ngöôøi Coâng giaùo coù 
boån phaän soáng coøn trong vieäc lo laéng cho nhöõng Kitoâ 
höõu soáng ôû Thaùnh Ñòa ñeå duy trì söï hieän dieän cuûa Kitoâ 
giaùo ôû moät vuøng ñaát maø ña soá laø ngöôøi Hoài giaùo vaø Do 
thaùi giaùo.

Haèng naêm vaøo ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, moät 
cuoäc gaây quyõ ñaëc bieät trong caùc Nhaø thôø Coâng giaùo ñeå 
yeåm trôï cho coâng vieäc cuûa caùc tu só Doøng Phanxicoâ taïi 
Thaùnh Ñòa. Nhöõng anh chò em Kitoâ höõu taïi ñoù chuû yeáu 
döïa vaøo söï giuùp ñôõ cuûa chuùng ta trong dòp naøy.

For 800 years, the Franciscans of the Custody of the 
Holy Land have the unique responsibility of caring for 
the Holy Places as well as caring for the Christians 
living in the Holy Land. It is vital that we Catholics 
care for the Christians living in the Holy Land in order 
to maintain a Christian presence in a land that is filled 
with a majority Islamic and Jewish population.

Every year on Good Friday, a collection is taken up 
in Catholic Churches to support the work of the 
Franciscans working in the Holy Land. Christians there 
rely heavily on the help that comes to them during this 
special day in the Church and our life of faith.
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CHÖÔNG TRÌNH TUAÀN THAÙNH & PHUÏC SINH

Trong Tuaàn Thaùnh, Hoäi Thaùnh cöû haønh nhöõng maàu 
nhieäm cöùu ñoä maø Chuùa Ki-toâ ñaõ hoaøn taát vaøo nhöõng 
ngaøy cuoái cuøng cuûa Ngöôøi ôû traàn gian: töø luùc Ngöôøi vaøo 
thaønh Gieâ-ru-sa-lem vôùi tö caùch laø Ñaáng Meâ-si-a ñeán 
cuoäc thöông khoù hoàng phuùc vaø söï phuïc sinh vinh quang 
cuûa Ngöôøi. Muøa Chay keát thuùc ngay tröôùc Thaùnh leã Tieäc 
Ly.

 Tam Nhaät Vöôït Qua baét ñaàu vôùi Thaùnh leã töôûng 
nieäm Böõa Tieäc Ly cuûa Chuùa, ñöôïc tieáp dieãn trong ngaøy 
thöù Saùu Tuaàn Thaùnh töôûng nieäm cuoäc thöông khoù cuûa 
Chuùa vaø ngaøy thöù Baûy Tuaàn Thaùnh, roài keát thuùc baèng 
giôø Kinh Chieàu I Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. Trung taâm cuûa 
Tam Nhaät Vöôït Qua laø Ñeâm Canh Thöùc Vöôït Qua. 

Chuùa Nhaät Leã Laù (25/3)
Ngoaøi caùc Thaùnh leã Chuùa nhaät theo giôø thöôøng leä 

(7:30am, 10am, 12pm, 5pm), coøn coù Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù 
baèng tieáng Anh trong Nhaø thôø do Thieáu nhi Thaùnh Theå 
phuï traùch töø 2pm-3pm.

Thöù Ba Tuaàn Thaùnh (27/3)
Thaùnh leã Truyeàn Daàu (Chrism Mass) vaøo Saùng thöù 

Naêm Tuaàn Thaùnh ñöôïc dôøi vaøo 5 giôø chieàu thöù Ba 27/3 
do Giaùm muïc giaùo phaän Dallas cöû haønh taïi Nhaø thôø 
Chính toøa Ñöùc Meï Guadalupe cuøng vôùi Linh muïc ñoaøn 
cuûa ngaøi ñoàng teá, baøy toû söï hieäp thoâng cuûa Linh muïc 
ñoaøn vôùi Giaùm muïc cuûa mình. Trong Thaùnh Leã naøy taát 
caû caùc Linh muïc hay caùc Linh muïc ñaïi dieän cho caùc 
mieàn trong giaùo phaän ñoàng teá chöùng kieán laøm pheùp daàu 
nhö nhöõng coäng söï vieân cuûa Giaùm muïc giaùo phaän maø hoï 
tham gia vaøo chöùc vuï thaùnh cuûa ngaøi ñeå xaây döïng, thaùnh 
hoùa vaø quaûn trò Daân Thieân Chuùa. Vì theá, Thaùnh Leã naøy 
dieãn taû roõ raøng söï hieäp thoâng cuûa chöùc vuï Linh muïc vaø 
Hy Teá cuûa Chuùa Kitoâ trong Hoäi Thaùnh.

Vì caùc cha phaûi tham döï Leã Truyeàn Daàu neân Giaùo 
xöù coù Thaùnh leã 7 giôø saùng nhö thöôøng leä nhöng chæ coù 
Phuïng vuï Lôøi Chuùa & Röôùc Leã do Thaày Phoù teá Ñaøm 
Höõu Thö chuû söï luùc 7 giôø toái.

Tam Nhaät Vöôït Qua (29-31/3)
* Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (29/3)

7:00am: Ñoïc Kinh Saùng

7:00pm: Thaùnh Leã Tieäc Ly (khoâng coù Thaùnh Leã 7 giôø
saùng)

Sau Thaùnh Leã, coù chaàu chung cuûa caû Coäng ñoaøn; sau 
ñoù, caùc Hoäi ñoaøn chaàu Thaùnh Theå töø 9pm-12am vaø Chaàu 
Caù nhaân trong thinh laëng töø 12am-7am thöù Saùu Tuaàn 
Thaùnh (30/3)

* Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh (30/3) – AÊn Chay & Kieâng Thòt

xöù

7:00am: Ñoïc Kinh Saùng

3:00pm: Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù trong khuoân vieân Giaùo 

6:15pm: Suy nieäm Cuoäc Thöông Khoù cuûa Chuùa Gieâsu
7:00pm: Baét ñaàu Tuaàn Cöûu Nhaät Kính Loøng Chuùa 

Thöông Xoùt

7:15pm: Nghi thöùc Töôûng nieäm Cuoäc Thöông Khoù 
Chuùa Gieâsu

Coäng ñoaøn coù theå tieáp tuïc kính thôø Thaùnh Giaù sau 
Nghi thöùc Töôûng Nieäm trong Nhaø thôø cho ñeán 11pm vaø 
trong Nhaø Nguyeän töø 7am-11am thöù Baûy Tuaàn Thaùnh 
(31/3).

Ghi chuù: Ai tham döï nghi thöùc toân kính vaø hoân Thaùnh 
Giaù thì ñöôïc moät ôn ñaïi xaù vôùi ñieàu kieän: xöng toäi, röôùc 
leã vaø caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng (Enchiridion 
Indulgentiarum naêm 1999, concessio 13).

* Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh (31/3)

7:00am: Ñoïc Kinh Saùng

8:30pm: Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh

               Chuùa Nhaät Phuïc Sinh (1/4)
Vaãn coù caùc Thaùnh leã 7:30am, 10am, 12pm & 5pm.

Sau Thaùnh leã 10am & 12pm coù Löôïm Tröùng Phuïc sinh 
(Easter Egg Hunt).



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

V Chuùa Nhaät Leã Laù - Naêm B v Trang 5 v Ngaøy 25-3-2018   V

NGHÆ HOÏC LEÃ PHUÏC SINH (1/4)
SUNDAY SCHOOL EASTER BREAK (April 1)

Caùc em Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ, vaø Thieáu Nhi Thaùnh 
Theå khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït ngaøy Chuùa nhaät 1 
thaùng 4 ñeå möøng Leã Phuïc Sinh. Caùc em seõ trôû laïi hoïc 
vaø sinh hoaït ngaøy 8 thaùng 4.

In observance of Easter Celebration, students 
will have no classes and activities on Sunday, April 
1st. They will resume their studies and activities on 
Sunday, April 8th.

THOÂNG BAÙO CUÛA TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ
* Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu (25/3)
Xin phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu 2018

ñeán vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc Chuùa Nhaät, ngaøy 25 
thaùng 03 töø 9giôø saùng – 4giôø chieàu ñeå nhaän luùp hay caø 
vaït. Chæ coù phuï huynh hay ngöôøi lôùn coù theå ñeán nhaän. 
Neáu phuï huynh khoâng ñeán nhaän, caùc em seõ nhaän vaøo 
ngaøy 07 thaùng 04.

 Xin nhaéc Quùy phuï huynh ñöa caùc em ñeán nhaø thôø 
ñeå caùc em xöng toäi laàn thöù hai vaø chuïp hinh ngaøy 07 
thaùng 04, 2018 töø 9giôø30 saùng ñeán 3giôø chieàu taïi Nhaø 
thôø. Töø 9g30saùng ñeán 10g30saùng, xin cho caùc em gaùi 
maëc ñaàm vaø ñoäi luùp vaø in cho caùc em trai maëc quaàn 
taây aùo traéng vaø thaét caø- vaït ñeå chuïp hinh. Sau ñoù, xin 
caùc phuï huynh giuùp caùc em thay vaøo moät boä quaàn aùo 
khaùc ñeå caùc em xöng toäi laàn thöù hai.

 Parents of First Holy Communion students 2018 are 
asked to come to the Parish Education Office on Sunday, 
March 25 (9am – 4pm) to pick up their child’s veil or 
tie. Only parents and/or adults may pick up this item. If 
parents do not pick up their child’s veil or tie, then it will 
be given to the child on April 7th.

 This is a friendly reminder that the Second 
Reconciliation Retreat is coming up on Saturday, April 
07, 2018 (9:30am – 3:00pm) in the Parish Church. From 
9:30am to 10:30am, please have your child dressed in 
their Holy Communion clothes for the photos. After 
the photo, please help your child to change into another 
set of clothes for second Reconciliation.

* Tónh Taâm Lôùp Döï Bò Theâm Söùc (8/4)
Xin thoâng baùo Quyù phuï huynh caùc em lôùp Döï bò

Theâm söùc seõ coù buoåi hoài taâm vaøo Chuùa nhaät ngaøy 08 
thaùng 4, 2018 töø 9giôø saùng ñeán 11giôø45 saùng taïi Nhaø 
Gieârañoâ. Neáu caùc em coù lôùp Vieät Ngöõ buoåi saùng, caùc 
em coù pheùp nghæ hoïc ñeå döï buoåi hoài taâm naøy. Xin quí 
phuï huynh giuùp caùc em coù nhöõng giôø gaëp gôõ Chuùa baèng 
caùch saép xeáp cho caùc em ñeán ñuùng giôø vaø ñaày ñuû. Lôùp 
Döï bò Theâm söùc laø lôùp GL_9A, GL_9B, GL_9C, vaø lôùp 
GL_9J.

 Students in the Pre-Confirmation class will have an 
opportunity to attend a mini-retreat on Sunday, April 
08 2018 from 9am – 11:45am in the St Gerard building 
(old cafeteria). If students are enrolled in the morning 
Vietnamese language class, they will be excused to 
attend this retreat. This is a special opportunity for 
students to encounter Christ and experience His Love. 
Please help by having your child participate and come 
on time.  PreConfirmation classes are:  GL_9A, GL_9B, 
GL_9C, and GL_9J.

AÊN CHAY & KIEÂNG THÒT MUØA CHAY
(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. 

VIEÄC BAÙC AÙI MUØA CHAY
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.

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.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 18/3/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,945.02 
Tieàn Leã Cöôùi: $200.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $123.97 
Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   SDB 2835 $100.00 
   SDB 2965 $100.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0029 Ñinh Thieän Taâm $       10.00 
0120 Chu Ñöùc Loäc $       25.00 
0143 Leâ Höõu Quang $       20.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu $         5.00 
0375 Ngoâ Thò Hoa $       10.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $         4.00 
0436 Traàn Vaên Tích $         5.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $       20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $         2.00 
0962 Ñinh Vieät Hieáu $       20.00 
1127 Phaïm Vaên Kyû $       20.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $       20.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $       20.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $       10.00 
1494 Hoà Anh Khoa $       20.00 
1534 Traàn  Thu $         5.00 
1778 Traàn Ñình Phaùi $         5.00 
1795 Voõ Baù Vinh $       20.00 
2054 Leâ Thò Hoa $       20.00 
2224 Nguyeãn  KHaûi $         5.00 
2236 Mai Quang Huøng $       10.00 
2372 Phaïm Duy Cöôøng $       10.00 
2433 Leâ  Hoaït $       10.00 
2522 Hoà Trí Luaät $       10.00 
2524 Traàn Thò Tuù $       10.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $       10.00 

2587 Hoaøng Chính Myõ $       10.00 
2589 Döông Quang Thanh $         6.00 
2594 Leâ Vaên Vieân $       10.00 
2619 Phaïm Ñöùc Taân $       10.00 
2690 Hoaøng Nhu Quoác Nguyeân $     100.00 
2694 Ñoã Kim Chi $         5.00 
2750 Döông Thò Ngoïc Duyeân $       20.00 
2753 Mai Thò Xuaân Nguyeãn $     100.00 
2756 Phan Thò Ngoan $         5.00 
2765 Nguyeãn Tröôøng Khaùnh $       10.00 
2767 Nguyeãn  Phöôùc $     200.00 
2774 Vuõ D. Ñöùc $       10.00 
2781 Nguyeãn Kim Thu $       20.00 
2824 Ñinh Quoác Duõng $       50.00 
2843 Phaïm Thò Thanh Huyeàn $       20.00 
2863 Nguyeãn Thò Quyeàn $         5.00 
2865 Döông Vaên Thònh $       20.00 
2883 Thaân Ngoïc Hoaøng $       10.00 
2889 Nguyeãn Ñöùc Duy $       20.00 
2933 Phaïm Huøng Laâm $       20.00 

Hoäi Quaùn $  5,094.00 
Khoái Giaùo Duïc (Röôùc Leã 
Laàn Ñaàu & Theâm Söùc) $     515.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0216 Hoaøng Tieán Caàn  $     100.00 
0322 Kimmy Nguyeãn  $     100.00 
0326 John Hoaøng Nguyeãn  $  2,000.00 
0378 Tröông Minh & Hoa  $       50.00 
0400 Thomas Ñoã Ngoâ  $  1,900.00 
0670 Leâ Trung Thöôïc  $     100.00 
0967 Nguyeãn Khoâi  $     100.00 
0986 Nguyeãn Lan  $  2,100.00 
1004 Nguyeãn Lan  $  2,100.00 

THOÂNG BAÙO VEÀ ÑAËC SAN GIAÙO XÖÙ 25 NAÊM
Giaùo Xöù seõ phaùt haønh Ñaëc San möøng 25 naêm vaøo cuoái 

thaùng 6 naêm 2018. Ban Bieân Taäp ñoùn nhaän baøi vôû ñoùng goùp 
cho Ñaëc San goàm: 

* Taát caû theå loaïi: Vaên xuoâi, thô, tuøy buùt, phoùng söï, kyù söï, 
hoài kyù, truyeän ngaén, ghi nhaän sinh hoaït…

* Noäi dung: sinh hoaït cuûa caùc Ñoaøn theå, Ban ngaønh, taâm 
tình caù nhaân trong vieäc soáng ñaïo, chuyeän gia ñình, phuïc 
vuï, göông soáng ñöùc tin, giaùo duïc con caùi, kinh nghieäm soáng 
qua nhöõng thay ñoåi toát, xaáu trong ñôøi soáng gia ñình,… taát caû 
nhöõng vaán ñeà ngöôøi vieát caûm nhaän ñöôïc qua caùc sinh hoaït 
trong moïi khía caïnh cuûa giaùo xöù.

2) Ñieàu leä göûi baøi:
a. moãi baøi daøi nhaát laø 1,500 chöõ.
b. Baøi ñaùnh maùy daïng Unicode.
c. Ngoaøi buùt hieäu duøng trong baøi vieát, xin ghi roõ teân thaät

vaø soá phone ,ñeå BBT tieän lieân laïc khi caàn thieát.
3) Thôøi haïn göûi baøi:

a. Töø Chuùa nhaät 25 thaùng 3 cho ñeán ngaøy 1 thaùng 5 naêm
2018.

b. Göûi veà ñòa chæ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com hoaëc 
dmhcggarland@gmail.com

Ghi chuù: Caùc hoäi ñoaøn, ban ngaønh vieát veà nhöõng sinh hoaït 
cuûa mình coù theå göûi hình muoán ñaêng keøm theo baøi.
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25TH ANNUAL BISHOP’S PRO-LIFE DINNER
Bishop Edward J. Burns invites you to the Silver 

Anniversary of the Bishop’s Pro-Life Dinner on April 
21st at the InterContinental Hotel. This spectacular 
event benefiting the Catholic Pro-Life Committee will 
feature actor and pro-life advocate Kevin Sorbo. The 
evening will include a raffle, wine, and jewelry pull, 
and private reception at 5 p.m., followed by a seated 
banquet, live auction and program at 6:30 p.m., and an 
after-party with live music and dancing!

This event raises critical funds to save babies, 
support families, provide education and facilitate 
post-abortion healing. 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 $15,000 in 
MasterCard® gift cards are available now for $30 
each, 4 for $80 and 8 for $125. Dinner reservations 
are requested by April 10, 2018, after which the price 
increases to $150. Seating is limited. Reservations may 
be made at prolifedallas.org/dinner or call 972-267-
LIFE (5433). 

RACHEL’S VINEYARD RETREAT 
Rachel’s Vineyard Retreat™ in English, April 6-8. 

Rachel’s Vineyard™ is a profound life-giving journey 
for women and men who struggle with the emotional 
and spiritual pain caused by abortion, where they can 
experience the mercy and compassion of God. The 
retreats offer a pathway to forgiveness and healing, 
helping the suffering soul heal by finding a voice 
and transforming the pain of the past into hope for 
the future. For more information and to register, 
contact healing@racheldallas.org or the Healing after 
Abortion helpline 214-544-CARE (2273) in English, 
sanacion@racheldallas.org or visit racheldallas.org. 
All inquiries are kept strictly confidential.

GIAÙO HOÄI COÂNG GIAÙO UÙC TOÅ CHÖÙC COÂNG 
ÑOÀNG LAÀN ÑAÀU TIEÂN TRONG 80 NAÊM.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo UÙc, ñöôïc söï pheâ chuaån cuûa Ñöùc 
Giaùo Hoaøng Phanxicoâ, seõ toå chöùc moät Coâng Ñoàng vaøo naêm 
2020 ñeå thaûo luaän veà ñöôøng höôùng tieán leân tröôùc nhöõng 
thaùch thöùc maø Giaùo Hoäi UÙc phaûi ñoái dieän trong xaõ hoäi hieän 
ñaïi.

Caùc ñaïi bieåu cuûa 34 giaùo phaän UÙc seõ hoïp trong hai 
phieân khoaùng ñaïi vaøo naêm 2020 vaø naêm 2021 ñeå phaân tích 
saâu saéc hôn, hoïc hoûi theâm caùc vaán ñeà lieân quan ñeán Giaùo 
Hoäi vaø tìm caùch ñoái thoaïi. Tieán trình naøy baét ñaàu töø ngaøy 
leã Phuïc Sinh naêm 2018, phaùc hoïa chöông trình nghò söï cho 
Coâng Ñoàng.

Trong moät baûn tuyeân boá cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc UÙc, 
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mark Coleridge cuûa Brisbane, Chuû 
tòch UÛy ban Giaùm Muïc, cho bieát cuoäc hoïp "seõ laø moät cô hoäi 
ñoäc nhaát ñeå moïi ngöôøi ñeán vôùi nhau vaø baèng moïi caùch laéng 
nghe Thieân Chuùa noùi vôùi chuùng ta, vaø ñaëc bieät laéng nghe 
laãn nhau, cuøng nhau nhaän ra nhöõng gì Thieân Chuùa ñang ñoøi 
hoûi chuùng ta ôû thôøi ñieåm naøy - thôøi gian maø Giaùo hoäi UÙc 
ñang phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc nghieâm troïng. "

Ñöùc TGM noùi theâm: "Chuùng toâi thöïc hy voïng vieäc chuaån 
bò vaø tieán haønh Coâng Ñoàng laø thôøi ñieåm ñeå taát caû caùc thaønh 
phaàn cuûa Giaùo hoäi laéng nghe vaø ñoái thoaïi vôùi nhau ñeå cuøng 
nhau khaùm phaù ñieàu ta coù theå traû lôøi caâu hoûi:" Baïn nghó gì 
veà ñieàu Thieân Chuùa ñang hoûi chuùng ta ôû UÙc? "

Khi pheâ chuaån vieäc toå chöùc Coâng Ñoàng, Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ cuõng taùn thaønh vieäc caùc giaùm muïc baàu Giaùm 
muïc Timothy Costelloe cuûa Perth laøm chuû tòch Coâng Ñoàng. 
Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "Toâi khuyeán khích taát caû moïi 
ngöôøi Coâng Giaùo, duø soát saéng hay thaát voïng, haõy naém laáy 
cô hoäi naøy ñeå noùi leân ñieàu trong tim oùc mình."

Moät loaït caùc cuoäc hoïp laäp keá hoaïch cho Coâng Ñoàng ñaõ 
dieãn ra, trong ñoù nhöõng ngöôøi ñaày nhieät huyeát treân khaép 
nöôùc UÙc ñaõ chia seû nhöõng hy voïng cuûa hoï cho Giaùo hoäi.

Caùc giaùm muïc cuûa UÙc ñaõ cho phaùt ñoäng moät trang web 
veà Coâng Ñoàng ñeå giuùp moïi ngöôøi hieåu roõ hôn veà caùch hoï 
coù theå tham gia vaøo quaù trình thaûo luaän. Trang web naøy taïi 
plenarycouncil.catholic.org.au.

Caùc quyeát ñònh ñöôïc ñöa ra sau Coâng Ñoàng seõ coù tính 
raøng buoäc ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû UÙc vôùi ñieàu kieän 
ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Toaø Thaùnh.

Töôûng cuõng neân noùi theâm Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù 
ñaëc ngöõ Coâng Ñoàng, tieáng Latin goïi laø Plenus, coù nghiaõ 
laø toaøn theå, tieáng Anh laø Plenary. Coâng Ñoàng coù hai loaïi, 
Coâng Ñoàng Chung cho toaøn theå Giaùo Hoäi, nhö Coâng Ñoàng 
Vatican II. Coâng Ñoàng Mieàn ñöôïc toå chöùc taïi moät quoác gia. 
Coâng Ñoàng ôû UÙc laàn naøy laø Coâng Ñoàng Mieàn.

Nguyeãn Long Thao



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: Does the King of glory find a welcome entry
in your home and heart? Jesus went to Jerusalem knowing full 
well what awaited him - betrayal, rejection, and crucifixion. 
The people of Jerusalem, however, were ready to hail him as 
their Messianic King! Little did they know what it would cost 
this king to usher in his kingdom. 
Jesus’ entry into Jerusalem 
astride a colt was a direct 
fulfillment of the Messianic 
prophecy of Zechariah (9:9):

Rejoice greatly, O daughter of 
Zion. Shout aloud, O daughter of 
Jerusalem.  Lo, your king comes to 
you; triumphant and victorious is 
he, and riding on an donkey and 
upon a colt the foal of a donkey.

Those who believe, hope, 
and love receive Christ’s 
kingdom of peace and eternal 
life

The colt was a sign of 
peace. Jesus enters Jerusalem 
in meekness and humility, as 
the Messianic King who offers 
victory and peace to his people. 
That victory and peace would be 
secured in the cross and resurrection which would soon take 
place at the time of Passover.

Augustine, the great 5th century church father, comments 
on the significance of Jesus’ entry into Jerusalem:

“The master of humility is Christ who humbled himself and 
became obedient even to death, even the death of the cross.  
Thus he does not lose his divinity when he teaches us humility... 
What great thing was it to the king of the ages to become the 

king of humanity? For Christ was not the king of Israel so that he 
might exact a tax or equip an army with weaponry and visibly 
vanquish an enemy. He was the king of Israel in that he rules 
minds, in that he gives counsel for eternity, in that he leads into 
the kingdom of heaven for those who believe, hope, and love.  

It is a condescension, not an 
advancement for one who is 
the Son of God, equal to the 
Father, the Word through 
whom all things were made, 
to become king of Israel.  It is 
an indication of pity, not an 
increase in power.” (Tractates 
on John 51.3-4)

 Psalm 24 is another 
prophetic passage which 
echoes this triumphal 
procession of the King of 
glory:

Lift up your heads, O gates! 
and be lifted up, O ancient 
doors!  that the King of glory 
may come in.

Jesus Christ came to bring 
us the kingdom of God. He 
is the true King who offers 

peace, joy, and everlasting life for those who accept his 
kingship. Does the King of glory find a welcome entry in your 
heart and home? Do your walls echo with the praise of his 
glory?

“Lord Jesus, be the King and Ruler of my heart, mind, life, 
and home. May my life reflect your meekness and humility 
that you may be honored as the King of glory!”

And when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sent two of his
disciples, 2 and said to them, “Go into the village opposite you, and immediately as you enter it you will find a 

colt tied, on which no one has ever sat;  untie it and bring it. 3 If any one says to you, `Why are you doing this?’ say, 
`The Lord has need of it and will send it back here immediately.’” 4 And they went away, and found a colt tied at 
the door out in the open street; and they untied it. 5 And those who stood there said to them, “What are you doing, 
untying the colt?” 6 And they told them what Jesus had said; and they let them go. 7 And they brought the colt to Jesus, 
and threw their garments on it; and he sat upon it. 8 And many spread their garments on the road, and others spread 
leafy branches which they had cut from the fields. 9 And those who went before and those who followed cried out, 
“Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! 10 Blessed is the kingdom of our father David that is 
coming! Hosanna in the highest!”

“Blessed is the king who comes in the name of the Lord”

Scripture:  Mark 14:1-15:47












