
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: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

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
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

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 Trần 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

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

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

Ban Giúp Lễ
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

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 22 THườNg NiêN Năm B - Ngày 2/9/2018



Thứ nhất, chúng ta đừng có 
đồng hóa việc sống đạo với việc 
làm bên ngoài. Những việc đi 
nhà thờ, đọc kinh, làm việc từ 
thiện là tốt nhưng không nhất 
thiết bảo đảm cho sự thánh thiện 
bởi vì tôi có thể làm những điều 
đó do thói quen hoặc muốn phô 
trương. Và vì thế, không lạ gì có 
những người đến nhà thờ ngày 
Chúa nhật với ý tưởng rằng mình 
đã giữ luật Chúa, bất kể đi trễ, về 
sớm, đùa giỡn, nói chuyện, dùng 
điện thoại trong Nhà thờ. Hoặc 
là chỉ giữ bổn phận đi Lễ ngày 
Chúa nhật bởi vì đó là Ngày của 

Chúa, còn các ngày khác được xem là của chúng ta nên chúng 
ta tùy ý muốn làm gì thì làm, bất chấp đạo nghĩa.

Thứ hai, có thể có một số người trong chúng ta lầm tưởng 
rằng khi Chúa Giêsu lên án việc giữ lề luật một cách máy móc 
có tính cách bề ngoài của những người biệt phái và luật sĩ là 
Chúa muốn hủy bỏ những luật này và chỉ muốn chúng ta sống 
đạo tại tâm mà thôi! Vì thế, có người cho rằng không cần phải 
đi nhà thờ để thờ phượng Chúa làm gì hoặc yêu tha nhân trong 
lòng là được rồi! Và do đó, chúng ta chỉ ích kỷ nghĩ đến cá 
nhân, không quan tâm đến tha nhân và có khi làm tổn thương 
người khác bằng những hành động xấu xa của mình. 

Vì thế, chúng ta cần nhớ lại lời của Thánh Giacôbê trong 
bài đọc 2 hôm nay (1:17-18,21b-22,27): “Anh em hãy thực 
thi lời Chúa chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình. Lòng đạo 
đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là 
thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình 
khỏi mọi vết nhơ của thế gian.”

Như thế, việc tuân thủ một số luật lệ trong Giáo hội như 
phải đi nhà thờ ngày Chúa nhật và những ngày lễ buộc và việc 
giữ chay không có làm chúng ta tinh tuyền trong mắt Thiên 
Chúa. Điều khiến chúng ta có một mối tương quan mật thiết 
với Thiên Chúa là khi chúng ta đối xử với nhau trong sự tử 
tế, quan tâm, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ, yêu thương và 
tha thứ. 

Chúng ta không phải chỉ là những người Công giáo của 
ngày Chúa nhật nhưng là của mỗi ngày sống trong cộng đoàn, 
gia đình và xã hội.

Câu ghi lòng trong tuần: “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.“ Đnl 4, 268

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

Có câu chuyện về 
một thầy cả Do 
thái bị quân Rôma 

bắt bỏ tù. Trong nhà tù, 
ông được cung cấp đầy đủ 
của ăn và nước uống. Với 
thời gian, người ta thấy vị 
thầy cả này một ngày yếu 
nhược hơn. Một y sĩ được 
mời đến chẩn mạch cho 
ông. Y sĩ cho biết rằng vị 
thầy cả này kiệt sức đến độ 
nguy hiểm cho tính mạng 
vì bệnh thiếu nước. Nghe 
vậy, những người cai tù rất 
bối rối vì họ không hiểu tại 
sao vị thầy cả này lại bị bệnh 
thiếu nước mặc dù vẫn được cung cấp nước vừa đủ để sống 
khỏe mạnh. Thế rồi, các lính canh ngục được lệnh phải 
dò xem vị thầy cả Do thái dùng nước như thế nào. Hóa ra, 
vị thầy cả này đã lấy hầu như tất cả khẩu phần nước được 
phát cho để dùng vào việc thanh tẩy theo tập tục Do thái, 
chẳng hạn như lấy nước rửa tay trước khi đọc kinh và trước 
khi dùng bữa.

Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa 
bài Phúc âm của Chúa nhật 22 Thường niên năm B hôm 
nay (Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23). Những người biệt phái và 
luật sĩ rất khó chịu khi thấy các môn đệ Đức Giêsu không 
rửa tay trước khi dùng bữa theo như luật lệ các tiền nhân 
truyền lại. Nói về luật Do thái thì có những luật được viết 
ra trong sách Luật (Torah) tức trong Ngũ Kinh, 5 cuốn 
sách đầu tiên của Kinh thánh Cựu ước gồm Khởi nguyên, 
Xuất hành, Lêvi, Dân số và Đệ nhị luật; ngoài ra người Do 
thái còn có luật truyền khẩu gồm những qui tắc tỉ mỉ, cụ 
thể do các ký lục diễn giải từ luật Môsê. Đến thế kỷ thứ 
5 trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì người Do thái có tất 
cả 613 điều luật trong đó có 365 điều không được phép 
(tương ứng với 365 ngày) và 248 điều cần làm (tương ứng 
với số xương trong cơ thể con người). 

Thật ra, Chúa Giêsu chê trách việc giữ luật của những 
người biệt phái và kinh sư không phải vì những luật đó tự 
bản chất là sai trái nhưng vì họ chỉ giữ luật theo hình thức 
và nghĩ rằng họ thánh thiện rồi mà không nghĩ đến động 
cơ, lý do đằng sau những việc giữ luật như thế. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay như thế muốn nói với chúng 
ta hai điều: 



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

V Chuùa Nhaät XXII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 2-9-2018   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 2/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân naêm B.
            Quyeân tieàn laàn 2 cho Ñaïi hoïc Coâng giaùo Hoa kyø.
- Thöù Hai 3/9. Leã Thaùnh Greâgoârioâ Caû, Giaùo hoaøng &

Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 4/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 5/9. Leã Thaùnh Teâreâxa Calcutta. Boån maïng

Nhoùm Baùc aùi. 
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 6/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.

Caàu nguyeän cho Ôn Thieân Trieäu.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 7/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.

Ñeàn taï Traùi Tim Cöïc Thaùnh Chuùa Gieâsu. AÊn 
chay & Caàu nguyeän cho Vieäc Baûo Veä Hôïp Phaùp 
Söï Soáng Con Ngöôøi theo yeâu caàu cuûa Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Hoa Kyø.

- Thöù Baûy 8/9. Leã Sinh Nhaät Ñöùc Meï. Leã Nhôù.
- Chuùa Nhaät 9/9 trong Tuaàn 23 Thöôøng nieân naêm B.

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 9/2018

The Pope’s Prayer Intention in September 2018 
* YÙ Chung: Caàu cho giôùi treû taïi Phi Chaâu. Xin cho

hoï ñöôïc giaùo duïc vaø laøm vieäc taïi queâ höông cuûa hoï.

* Universal: Young People in Africa. That young
people in Africa may have access to education and 

work in their own countries.

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Leã Thaønh Hoân vaøo thöù 
Saùu (30/8) vaø thöù Baûy (1/9) cuûa hai ñoâi taân hoân:

Ñaminh Nguyeãn Vuõ Gia Baûo 
& 

Anna Mai Toá Quyeân
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Luaân 

& 
Anneâ Nguyeãn Hoaøng Phöông Dung

Nguyeän xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp ban cho Quyù anh chò soáng trong 

yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

LÒCH TRÌNH KHOÁI GIAÙO DUÏC 
SUNDAY SCHOOL CALENDAR

* Sun, Sep 02: Labor Day Weekend / Nghæ Leã Lao
ñoäng - No School / Nghæ Hoïc

* Sun, Sep 09: Sunday School Resumes / Caùc em ñi
hoïc trôû laïi

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ NGHÆ LEÃ LAO 
ÑOÄNG

THE PARISH OFFICE WILL BE CLOSED ON 
THE LABOR DAY

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa thöù Hai ngaøy 3/9 
ñeå möøng leã Lao Ñoäng vaø seõ môû cöûa laïi hoâm thöù Ba 
ngaøy 4/9.

In observance of the Labor Day, the Parish Office 
will be closed Monday, September 3rd and will 
reopen Tuesday, September 4th.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG NHOÙM BAÙC AÙI
Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Teâreâsa Calcutta, thöù Tö 

ngaøy 5/9, Boån maïng Nhoùm Baùc AÙi, xin Thieân Chuùa 
qua lôøi caàu baøu cuûa Thaùnh nöõ ban cho Quyù Anh Chò 
Em trong Nhoùm ñöôïc nhieàu söùc khoûe vaø ôn kieân trì 
trong coâng vieäc phuïc vuï nhöõng ngöôøi ngheøo khoå vaø bò 

boû rôi. 

THOÂNG CAÙO CUÛA GIAÙO PHAÄN DALLAS VEÀ 
CAÙC LINH MUÏC ÔÛ NÔI KHAÙC ÑEÁN CÖÛ HAØNH 

BÍ TÍCH
NOTICE OF DIOCESE OF DALLAS 

CONCERNING VISITING PRIESTS AND 
SPEAKERS

Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, caùc linh muïc 
khaùch ñeán cöû haønh bí tích trong ñòa phaän hoaëc caùc 
giaùo daân ñeán dieãn thuyeát, phaûi coù giaáy giôùi thieäu 
hoaëc chöùng nhaän “khoâng coù gì ngaên trôû” töø beà treân 
hoaëc giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa hoï. Giaáy chöùng nhaän 
phaûi ñöôïc caáp trong voøng 6 tuaàn leã tröôùc khi vò ñoù 
ñeán giaùo phaän.

Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em trong Giaùo xöù khi coù 
caùc linh muïc thaân quen ñeán thaêm, xin vui loøng nhaéc 
nhôû caùc ngaøi ñeå caùc ngaøi chuaån bò tröôùc giaáy chöùng 
nhaän maø Giaùo phaän yeâu caàu. 

Visiting priests coming to the diocese to celebrate 
a sacrament must present an affidavit of good 
standing issued within the previous six-week period. 
Lay speakers must present a letter of good standing 
from their pastors or diocese within the previous six-
week period.
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CHÖÔNG TRÌNH CHAÀU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ
TÖØ 8 PM THÖÙ NAÊM 6/9/2018 

      ÑEÁN 7 PM THÖÙ SAÙU 7/9/2018
YÙ Chæ: Caàu cho caùc Thanh Thieáu Nieân trong Giaùo 

xöù bieát môû loøng laéng nghe tieáng Chuùa môøi goïi trong 
ñôøi soáng taän hieán

* Thöù Naêm 6/9/2018
8pm – 9pm: Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
9pm-10pm: Ñoaøn Thanh Nieân
10pm-11pm: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo 
11pm-12pm: Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

* Thöù Saùu 7/9/2018
12am-1am: Legio – Legio
1am-2am: Legio – Legio
2am-3pm: Legio – Legio
3am-4am: Hoäi Ñoàng Muïc Vuï - Hoäi Ñoàng Taøi 

Chaùnh
4am-5am: Thöøa Taùc vieân Röôùc Leã & Ñoïc Saùch 

Thaùnh - Hoäi Hieäp só Columbus
5am-6am: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

*** Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 7/9, sau Thaùnh 
Leã 7am taïi Nhaø Nguyeän, xin moïi ngöôøi tieáp tuïc 
tham döï caùc giôø chaàu löôït cho ñeán Thaùnh leã 7pm 
ôû Nhaø Thôø.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt

LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG CHO NGÖÔØI LÔÙN 
 2018-2019

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ñaõ khai giaûng 
Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2018-2019 vaøo thöù Ba ngaøy 21 
thaùng 8 naêm 2018 luùc 7 giôø 30 toái taïi Trung Taâm Giaùo 
Duïc Thaùnh Anphong, phoøng 139-141.

Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø 
thöïc haønh ñôøi soáng cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi 
toái thöù Ba haèng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham 
döï Thaùnh Leã moãi saùng Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 
11:00am. Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo dòp Leã Chuùa Thaùnh 
Thaàn Hieän Xuoáng vaøo ngaøy 9 thaùng 6 naêm 2019.

Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn 
ñôn vaø noäp taïi vaên phoøng Giaùo Xöù. Muoán bieát theâm 
chi tieát hoaëc coù thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi Phoù Teá 
Vincent Ñaøm Höõu Thö (972-523-0037)

LÔÙP ESL & LÔÙP LUYEÄN THI QUOÁC TÒCH
MUØA THU 2018

Giaùo xöù seõ baét ñaàu Lôùp ESL & Luyeän Thi Quoác 
Tòch Myõ khoùa Muøa Thu 2018 taïi Trung Taâm Thaùnh 
Anphong vaøo ñaàu thaùng 9 theo lòch trình nhö sau:

* Lôùp Anh Vaên ESL (English as a Second
Language) seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù 
Ba, 4/9/2018, töø 7pm tôùi 9pm.

* Lôùp Luyeän thi Coâng daân Myõ (US Citizenship)
seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
5/9/2018, töø 7pm tôùi 9pm taïi phoøng 137 Trung taâm 
Thaùnh An Phong.

Caùc lôùp seõ do nhoùm thaày coâ Vieät, Myõ ñaûm traùch, töø 
trình ñoä sô caáp ñeán cao caáp.

Xin lieân laïc vaên phoøng Giaùo xöù ñeå bieát theâm chi 
tieát (Ñòa chæ: 2121 Apollo Rd., Garland, TX 75044; 
ñieän thoaïi 972-414-7073.)

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 26
MUØA THU 2018

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 
7 thaùng 9, 2018 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh 
An Phong/ Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

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

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

* Thöù Saùu 14 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 15 thaùng 9, 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. Xin ghi 
danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc maéc xin 
goïi: 972-414-7073.

NATURAL FAMILY PLANNING WORKSHOP
Natural Family Planning 2-Day Workshop for 

couple training at St. Patrick’s Catholic Church 
(9643 Ferndale Road, Dallas, TX 7523), will be held 
on Friday, September 21 (5pm-10pm) and Saturday, 
September 22, 2018 (9am-10pm). The registration 
fee will be $150 per couple, including all books, 
materials and light meals both days. 

Please call to register 214-912-8533 or email for 
additional information bette_hoag@yahoo.com. 
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NGAØY TRUYEÀN THOÁNG LIEÂN CA ÑOAØN 
DALLAS-FORT WORTH & 

VIEÄC THAY ÑOÅI GIÔØ LEÃ CHIEÀU THÖÙ BAÛY 15/9
Naêm nay, Ngaøy Truyeàn Thoáng haèng naêm cuûa Lieân 

Ca ñoaøn Dallas-Fort Worth laàn thöù 23 seõ ñöôïc toå chöùc 
taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp vaøo chieàu thöù 
Baûy ngaøy 15/9. Ñaây laø moät aân phuùc cho Giaùo xöù khi 
möøng kyû nieäm Naêm Ngaân Khaùnh cuøng vôùi 5 hoäi ñoaøn 
khaùc, trong ñoù coù Ca ñoaøn Augustinoâ vaø Ca ñoaøn 
Trinh Vöông. 

Ñeå coù ñuû thôøi gian cho nhöõng ca ñoaøn cuûa caùc giaùo 
xöù Vieät Nam thuoäc 2 giaùo phaän trình dieãn Thaùnh Ca 
sau Thaùnh leã, giôø leã chieàu thöù Baûy ngaøy 15/9 seõ ñöôïc 
dôøi sôùm hôn 1 tieáng töùc laø 5 giôø chieàu thay vì 6 giôø 
chieàu nhö thöôøng leä. Vieäc thay ñoåi giôø leã naøy chæ coù 
vaøo ngaøy 15/9 maø thoâi. 

Xin moïi ngöôøi löu yù vaø nhaéc nhôû nhöõng ngöôøi trong 
gia ñình tham döï Thaùnh leã chieàu thöù Baûy ngaøy 15/9 
cho ñuùng giôø.

GIÖÕ GÌN TRAÄT TÖÏ, SAÏCH SEÕ CHUNG 
TRONG & NGOAØI NHAØ THÔØ

Trong tinh thaàn möøng Naêm Ngaân khaùnh Giaùo xöù 
(1993-2018) vaø ñeå toû loøng kính troïng ñoái vôùi Nhaø 
Chuùa, ngoaøi vieäc keâu goïi tham döï Thaùnh leã moät caùch 
soát saéng vaø troïn veïn (töø ñaàu leã ñeán cuoái leã), Cha 
Chính xöù xin moïi ngöôøi coá gaéng yù thöùc hôn veà vieäc 
giöõ gìn saïch seõ vaø traät töï chung caû ôû trong vaø ngoaøi 
Nhaø thôø; cuï theå, xin ñöøng xaû raùc, vaát taøn thuoác, khaïc 
nhoå keïo chewing gum böøa baõi, khoâng ñöùng döïa goùt 
giaøy vaøo töôøng Nhaø thôø hoaëc ngoài ñaët giaøy leân baøn 
quyø laøm dô baån, saép xeáp caùc saùch haùt vaø baøi ñoïc ngay 
ngaén. Cha Chính xöù chaân thaønh caûm ôn söï coäng taùc 
cuûa moïi ngöôøi.

9 TUAÀN CÖÛU NHAÄT CAÀU CHO VIEÄC BAÛO VEÄ 
HÔÏP PHAÙP SÖÏ SOÁNG CON NGÖÔØI
9-WEEK NOVENA FOR THE LEGAL

PROTECTION OF HUMAN LIFE

Theo yeâu caàu cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø, cöù 
moãi thöù Saùu keå töø thöù Saùu ngaøy 3/8 ñeán thöù Saùu ngaøy 
28/9, xin caùc tín höõu caàu nguyeän vaø aên chay ñeå söï 
thay ñoåi trong Toái Cao Phaùp Vieän seõ höôùng ñaát nöôùc 
naøy ñeán gaàn ngaøy maø taát caû sinh maïng con ngöôøi ñöôïc 
baûo veä baèng luaät phaùp vaø ñöôïc tieáp nhaän trong cuoäc 
ñôøi. Xin vaøo website www.usccb.org/pray ñeå tìm hieåu 
theâm veà vieäc naøy.

Each Friday, August 3–September 28, answer the 
U.S. bishops’ call to pray and fast that a change in the 
U.S. Supreme Court will move our nation closer to the 
day when every human being is protected in law and 
welcomed in life. Join at www.usccb.org/pray!  

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm 

hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh 
thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö 
Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù 
caû audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông 
trình cuûa website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông 
trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai 
muoán ghi danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn 
access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät 
account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then 
establish an individual account.

RAO HOÂN PHOÁI 
Laàn 2:
* Anh Leâ Vuõ, con oâng Leâ Vaên Thu vaø Vuõ Thò Thu,

seõ keát hoân vôùi chò Phaïm Ngoïc Tuyeàn, con oâng Phaïm 
Ngoïc Sôn vaø baø Phaïm Thò Roan, vaøo thöù Baûy ngaøy 
3/11/2018.

* Anh Phuøng Quang Vuõ, con oâng Phuøng Quang
Baûo vaø baø Vuõ Thò Kim Oanh, seõ keát hoân vôùi chò Chaâu 
Dieãm Thö, con oâng Chaâu Thanh Phong vaø baø Ñaøo Thò 
Dung Thoa, vaøo thöù Baûy 10/11/2018.

* Anh Leâ Coâng Danh, con oâng Leâ Thanh Coâng
vaø baø Phaïm Thò Hoan, seõ keát hoân vôùi chò Traàn Thò 
EÙn-Nhaïn, con oâng Traàn vaên Ñöôïc vaø baø Nguyeãn Thu 
Höông, vaøo thöù Baûy 24/11/2018.

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin vui loøng 
thoâng baùo cho cha chaùnh xöù.

HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG 

(5/9)
   Hội Hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng 
tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 5 
tháng 9 tại Trung tâm Thánh An Phong ở phòng 
115. Kính mời anh em Hiệp Sĩ cố gắng tham dự 
đông đủ.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 26/8/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,040.66 
Tieàn Khaán: $1,585.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  2999 $20.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $300.00 
Quyõ Baùc AÙi: $3,350.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên  $300.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân  $10.00 
0110 Leâ Vaên Phöôùc  $10.00 
0143 Leâ Höõu Quang  $20.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu  $5.00 
0418 Hoaøng Dieäp  $50.00 
0422 Traàn Thò Kim Anh  $10.00 
0436 Traàn Vaên Tích  $5.00 
0470 Vuõ Thi  $10.00 
0471 Vuõ A. Chöông  $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân  $20.00 
1306 Ñaøo Duõng  $3.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn  $10.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc  $20.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu  $2.00 
2224 Nguyeãn Khaûi  $5.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng  $5.00 
2522 Hoà Trí Luaät  $10.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn  $10.00 
2599 O’Connor Ngoïc  $20.00 
2756 Phan Thò Ngoan  $5.00 
2834 Nguyeãn Ngoïc Chöông  $15.00 
2862 Nguyeãn Phuù Anh  $5.00 
2872 Ñinh Thò Hoàng  $5.00 
2888 Laïi Ngoïc Hoaønh  $20.00 
2930 Lyù Thò Kim Loan  $20.00 
2986 Cao Hoaøng Danh  $20.00 

Hoäi Quaùn  $7,295.00 
Khoái Giaùo Duïc  $1,190.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0646 Khoång Trung Thaàn  $100.00 
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn  $300.00 
0966 Nguyeãn Vinh Haïnh  $100.00 

5K RUN/WALK FOR THE POOR
* What: 5K Run/Walk for the Poor (Games and

sports will follow after Lunch)

* When: Saturday, October 20, 2018 @ 9AM

* Where: Breckenridge Park

* Who: Everyone of all ages!

* Why: To help make a difference for those living
in poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam. 

Includes: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch

*** Register Online: Youth: https://goo.gl/tyvV76; 
Adult: https://goo.gl/KsmLTk; Family: https://goo.gl/
v4hQcp

*** For more information: Contact Vinh Nguyen 
(469) 733-9297, Vinh75081@yahoo.com

5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO
* Söï Kieän: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì Ngöôøi Ngheøo (sau

böõa aên tröa seõ coù caùc troø chôi cho treû em vaø theå thao 
cho ngöôøi lôùn)

* Thôøi Gian: Ngaøy 20 Thaùng 10, 2018 töø 9am tôùi
12pm

* Ñòa Ñieåm: Breckenridge Park (Seõ coù xe ñöa ñoùn
nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi)

* Ngöôøi Tham Döï: Daønh cho moïi löùa tuoåi

* Lyù Do: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng thôøi
naâng cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. Moïi söï 
ñoùng goùp seõ göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam.

 *** Quaø Taëng: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi 
Thöôûng + Böõa aên tröa

*** Ghi Danh Online: Youth: https://goo.gl/tyvV76; 
Adult: https://goo.gl/KsmLTk; Family: https://goo.gl/
v4hQcp

Moïi chi tieát xin lieân laïc: Vinh Nguyen (469) 733-
9297, Vinh75081@yahoo.com
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG 
Ngaøy 2/9/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 2  A/C Sôn & Nguyeät 972-467-7848
2212 Fulton Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 5  A/C Ngoïc Uyeân 469-386-9924
3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082

Giaùo Khu 11  A/C Traàn Kieân / Ngoïc 949-981-5848
4508 Maple Shade Ct., Sachse, TX  75048

TIEÄC GAÂY QUYÕ GIUÙP ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN 
CHUÙA BA NGOÂI

15th ANNUAL SPES GREGIS HOLY TRINITY 
SEMINARY BENEFIT DINNER

Ñaïi Chuûng vieän Chuùa Ba Ngoâi cuûa Giaùo phaän Dallas 
kính môøi caùc tín höõu tham döï Tieäc Gaây Quyõ laàn thöù 15 
seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Saùu ngaøy 19/10/2018 taïi Khaùch 
saïn Renaissance Dallas Addison. Ñeå giöõ choã vaø muoán 
bieát theâm chi tieát, xin vaøo website cuûa Ñaïi Chuûng vieän 
www.holytrinityseminary.org.

You are cordially invited to the 15th Annual Spes 
Gregis Holy Trinity Seminary Benefit Dinner to be 
held on Friday, October 19 at the Renaissance Dallas 
Addison Hotel. For reservations and more info, please go 
to www.holytrinityseminary.org.

TRUNG QUOÁC: THAÙNH GIAÙ BÒ ÑOÁT, CÔØ  COÄNG SAÛN TREO TREÂN THAÙP CHUOÂNG NHAØ THÔØ
Vôùi chuû tröông “Haùn hoùa” ñeå thaønh laäp moät Kitoâ giaùo 

vôùi “caùc ñaëc tính Trung quoác”, chính quyeàn Trung quoác 
ñang ñoát caùc Thaùnh giaù treân caùc thaùp chuoâng, thay vaøo 
ñoù laø caùc laù côø ñoû cuûa Trung quoác; caùc bieåu ngöõ ca ngôïi 
ñaûng vaø caùc giaù trò cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc treo treân 
caùc cô sôû toân giaùo, caùc hình aûnh thaùnh bò gôõ boû vì quaù 
phöông taây.

Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, taïi tænh Haø Nam, Thaùnh 
giaù cuûa moät Nhaø thôø Tin laønh bò ñoát vaø Thaùnh giaù moät 
Nhaø thôø khaùc ôû Haø baéc bò phaù huûy; ôû Laïc Döông, Thaùnh 
giaù bò thay baèng laù côø ñoû; moät trung taâm Coâng giaùo ôû 
An Döông buoäc phaûi treo côø. Trong moät nhaø thôø trong 
tænh, caùc nhaø chöùc traùch yeâu caàu gôõ boû Thaùnh giaù, nhöõng 
khung chöõ caùc caâu Thaùnh kinh vieát kieåu thö phaùp vaø moät 
böùc tranh Böõa Tieäc Ly.

Taïi tænh Giang Taây, chính quyeàn cuõng laøm nhöõng ñieàu 
töông töï. Caùc nhaø thôø buoäc phaûi treo côø quoác gia, tröng 
aûnh chuû tòch Taäp Caän Bình vaø nhöõng khaåu hieäu ca ngôïi 
chuû nghóa xaõ hoäi. Nhieàu Thaùnh giaù ñaõ bò phaù huûy, trong 
ñoù coù Thaùnh giaù cuûa moät nhaø thôø Tin laønh.

Ít nhaát 40 nhaø thôø taïi Thöôïng nhieâu bò buoäc phaûi treo 
caùc thoâng caùo caám ngöôøi nöôùc ngoaøi giaûng ñaïo vaø nhöõng 
ngöôøi treû döôùi 18 tuoåi khoâng bò caám vaøo nhaø thôø.

Trong tænh Chieát Giang, chính quyeàn buoäc caùc nhaø 

thôø phaûi tung hoâ ñaûng coäng saûn Trung quoác baèng caùch 
haùt caùc baøi quoác ca khi chaøo côø vaø buoäc phaûi toå chöùc caùc 
buoåi hoøa nhaïc theo chöông trình cuûa quoác gia.

Taïi khu vöïc Phoá ñoâng cuûa thaønh phoá Thöôïng Haûi, Nhaø 
thôø Chuùa Gieâsu Kitoâ phaûi treo khaåu hieäu veà “caùc giaù trò 
cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi.”

Haùn hoùa, khaåu hieäu do Taäp Caän Bình phaùt ñoäng töø 
vaøi naêm nay, nhaém muïc ñích buoäc taát caû caùc toân giaùo 
ñoàng hoùa vôùi vaên hoùa Trung Quoác vaø treân heát laø nhaém 
ñaët caùc toân giaùo döôùi quyeàn cuûa ñaûng coäng saûn. Theo 
nhieàu tín höõu Trung Quoác, “döôùi taám aùo cuûa chuû nghóa 
yeâu nöôùc, caùc toân giaùo ñang bò gaït boû caùc yeáu toá ñöùc tin 
vaø ñöôïc xem nhö coâng cuï chính trò phuïc vuï cho chính phuû 
vaø ñaûng.” Moät tín höõu Coâng giaùo noùi vôùi haõng tin Asia 
News: "Luùc naøy, vôùi nhöõng laù côø ñoû, nhöõng baøi quoác 
ca, leänh caám nhöõng ngöôøi treû ñeán nhaø thôø, caùc nhaø thôø 
döôøng nhö ngaøy caøng gioáng nhö caùc vaên phoøng chính phuû 
hôn.”

Khoâng coù toân giaùo naøo thoaùt khoûi söï ñoàng hoùa naøy. 
Keå töø ngaøy 27/8, tu vieän Phaät giaùo Thieáu Laâm ôû Haø Nam 
cuõng ñaõ toå chöùc leã chaøo côø moãi saùng. Toaøn boä Hoäi Phaät 
giaùo Trung Quoác ñaõ quyeát ñònh tham gia vaøo chöông 
trình naøy.

Hoàng Thuûy (Radio Vatican)
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Meditation: Which is more important to God - clean hands
or a clean mind and heart? The Scribes and Pharisees were upset 
with Jesus because he allowed his disciples to break with their ritual 
traditions by eating with unclean hands. They sent a delegation all the 
way from Jerusalem to Galilee to bring their accusation in a face-to-
face confrontation with Jesus. Jesus dealt with their accusation by 
going to the heart of the matter - by looking at God’s intention and 
purpose for the commandments.

Allow God’s word to shape your heart and intentions
Jesus explains that they void God’s command because they allow 

their hearts and minds to be clouded by their own notions of what 
is true religion. Jesus accuses them specifically of two things. First 
of hypocrisy. Like actors, who put on a show, they appear to obey 
God’s word in their external practices while they inwardly harbor evil 
desires and intentions. 

Allow God’s word to change your way of thinking
Secondly, he accuses them of abandoning God’s word by 

substituting their own arguments and ingenious interpretations for 
what God requires. They devised clever arguments based on their 
own thoughts rather than on God’s word. Jesus refers them to the 
prophecy of Isaiah (29:31) where the prophet accuses the people of 
his day for honoring God with their lips while their hearts were far 
away from choosing and doing what God asked of them.

Uproot wrong thoughts and attitudes before they grow
Where does evil spring from and what’s the solution for eliminating 

it from our lives? Jesus deals with this issue in response to the 
religious leaders’ concern with ritual defilement - making oneself 
unfit to offer acceptable sacrifice and worship to God. The religious 
leaders were concerned with avoiding ritual defilement, some no 
doubt out of fear of God, and others out of fear of pleasing other 
people. 

Jesus points his listeners to the source of true defilement - evil 
desires which come from inside a person’s innermost being. Sin 
does not happen. It first springs from the innermost recesses of 
our thoughts and intentions, from the secret desires which only the 
individual soul can conceive. 

Only Jesus can free us from sin and guilt 
God in his mercy sent his Son Jesus Christ to free us from our 

sinful cravings and burden of guilt, and to restore us to wholeness 
of life and goodness. But to receive his mercy and healing, we must 
admit our faults and ask for his forgiveness. “If we say we have no 
sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our 
sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us 
from all unrighteousness” (1 John 1:8-9).

Let Jesus be the master of your heart and desires 
When Cain was jealous of his brother, Abel, God warned him to 

guard his heart: “Sin is couching at the door; it’s desire is for you, but 
you must master it” (Genesis 4:7). Do you allow any sinful desires to 
enter the door of your heart and mind? We do not need to entertain 
or give in to sinful desires or thoughts, but instead, through the grace 
of God, we can choose to put them to death rather than allow them to 
be the master who controls our way of thinking, feeling, and acting.

The Holy Spirit helps us in our weakness 
Only God can change our hearts and make them clean and whole 

through the power of the Holy Spirit. Like a physician who probes 
the wound before treating it, God through his Word and Spirit first 
brings to light our sinful condition that we may recognize sin for what 
it is and call upon God’s mercy and pardon. The Lord is ever ready to 
change and purify our hearts through his Holy Spirit who dwells within 
us. His power and grace enables us to choose what is good and to 
reject what is evil. Do you believe in the power of God’s love to change 
and transform your heart?

Now when the Pharisees gathered together to him, with some of the scribes, who had come from Jerusalem, 2 they saw
that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed. 3 (For the Pharisees, and all the Jews, do not eat 

unless they wash their hands, observing the tradition of the elders; 4 and when they come from the market place, they do 
not eat unless they purify themselves; and there are many other traditions which they observe, the washing of cups and pots 
and vessels of bronze.) 5 And the Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not live according to the 
tradition of the elders, but eat with hands defiled?” 6 And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as 
it is written, `This people honors me with their lips, but their heart is far from me; 7 in vain do they worship me, teaching as 
doctrines the precepts of men.’ 8 You leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.”

    14 And he called the people to him again, and said to them, “Hear me, all of  you, and understand: 15 there is nothing 
outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him.”

    21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, 22 coveting, wickedness, 
deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. 23 All these evil things come from within, and they defile a man.”

“Out of the heart come evil thoughts”
Scripture: Mark 7:1-8, 14-15, 21-23












