
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
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

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. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

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
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một đặc ân của Ngài hầu chúng 
ta có thể xứng đáng với tư cách 
con cái của Ngài. Do đó, chúng 
ta đừng xem việc đi lễ hoặc cầu 
nguyện là một gánh nặng nhưng 
là một ân huệ và vì thế chúng ta 
phải mau mắn đón nhận.

Về việc yêu mến tha nhân 
tức là yêu thương tất cả mọi 
người bất kể màu da, chủng tộc, 
tôn giáo, đây là một phương 
cách hữu hiệu nhất để chứng tỏ 
với Thiên Chúa là chúng ta thực 
sự yêu mến Ngài. Trong bản 
tính con người tự nhiên, chúng 
ta có khuynh hướng giúp đỡ 
những người lâm cảnh không 

may. Tuy nhiên, là người Kitô 
hữu, chúng ta phải yêu mến tha nhân bởi vì họ chính là con cái của 
Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao tôi không thể giết người khác cũng 
là con cái của Thiên Chúa như tôi. Thiên Chúa ban cho người đó sự 
sống cũng như truyền cho tôi phải yêu mến và tôn trọng sự sống cũng 
như phẩm giá của họ. Như thế, nếu chúng ta thực sự yêu mến Thiên 
Chúa là Cha chung của tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ cố làm mọi 
cách để giúp họ đạt tới ơn cứu độ.

Nói đến yêu mến tha nhân, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến việc 
bác ái giúp người nghèo nơi này nơi kia, nhưng thật ra điều răn “yêu 
tha nhân như chính mình” mà Chúa Giêsu truyền dạy có tính cách 
bao quát và sâu xa hơn nhiều. Dù tôi không có tiền để cho nhưng 
tôi có thể có thời gian dành cho người đó và ít ra tôi cũng có thể cầu 
nguyện với Thiên Chúa cho người đó. Ngoài ra, chúng ta phải cân 
nhắc về hậu quả những điều chúng ta nói hoặc làm có lỗi đức bác ái 
và công bằng hay không? Có đem lại niềm hy vọng cho người khác 
hay chỉ gây gương mù gương xấu cho họ? Có giúp họ tin tưởng cậy 
trông vào tình yêu của Thiên Chúa hay chỉ làm cho họ lánh xa Ngài? 
Nói tóm lại, chúng ta phải tự hỏi: “Liệu điều tôi sẽ nói và sẽ làm có 
xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân không?”

Chúng ta đang ở trong tháng 11 là thời gian đặc biệt Giáo hội 
mời gọi chúng ta phải hướng về các linh hồn trong tình trạng thanh 
luyện. Những linh hồn này đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để 
mau chóng được về hưởng phúc thiên đàng qua công việc bác ái, cầu 
nguyện, xin lễ, hy sinh hãm mình. Vì thế chúng ta hãy bày tỏ sự hiệp 
thông yêu thương với nhau trong tình của con cái một Cha trên trời 
không những với người còn sống mà cả với những người đã qua đời. 
Chính trong lòng thương xót của Thiên Chúa và nơi lòng “mến Chúa, 
yêu người” chân thật của chúng ta mà những người đã khuất sẽ sống 
lại trong vinh quang. 

Câu ghi lòng trong tuần: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. .“ Mc 12, 31

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

Có câu chuyện 
về Mẹ Thánh 
Têrêsa Calcutta 

(1910-1997) một ngày 
kia đưa về nhà một 
người đàn bà ở ngoài 
đường phố bên Ấn độ 
với thân hình bẩn thỉu 
và nhiều ung nhọt. Mẹ 
đã kiên nhẫn tắm gội 
cho người phụ nữ này 
và lau sạch các vết 
thương. Trong khi đó, 
người phụ nữ không 
ngừng thét lên những 
lời nguyền rủa, thóa mạ 
và dọa nạt đối với Mẹ. 
Nhưng Mẹ Têrêsa chỉ 
mỉm cười. Cuối cùng, người đàn bà càu nhàu: “Này bà sơ, tại sao 
bà làm vậy? Không phải ai cũng cư xử được như bà đâu. Ai dạy 
bà vậy?” Mẹ mỉm cười: “Thiên Chúa của tôi dạy tôi đó.” Đúng 
thế, theo qui luật của Dòng Thừa Sai Bác Ái mà Mẹ Têrêsa thành 
lập, không nữ tu nào được phép ra ngoài phục vụ người nghèo 
khổ, bệnh tật nếu không có một tiếng đồng hồ viếng Thánh Thể 
trước đó trong Tu viện. Mẹ Têrêsa khẳng định: “Trong Thánh Lễ, 
chúng ta có Chúa Giêsu hiện ra dưới hình bánh và rượu, còn ở 
những khu ổ chuột, chúng ta thấy Chúa Kitô và chạm đến Người 
nơi những thân thể rã rời, nơi những trẻ em bị bỏ rơi”. 

Niềm xác tín của Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta và các Nữ tu 
Dòng Thừa Sai Bác Ái về Thiên Chúa Tình Yêu không phải là 
một khái niệm trừu tượng nhưng là một cảm nghiệm thật sự trong 
mối dây liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể nơi người nghèo khổ, 
bệnh tật. Đây cũng là một chứng từ sống động về điều mà Chúa 
Giêsu giải thích với vị kinh sư về hai giới răn quan trọng trong 
bài Tin Mừng của Chúa nhật 31 Thường niên năm B hôm nay 
(Mc 12:28b-34): Đó là “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh 
hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu mến tha nhân như chính 
mình”. Đúng vậy, tất cả các điều răn khác thật ra là những chỉ 
dẫn về cách chúng ta thực hành hai điều răn “mến Chúa” và “yêu 
người” mà thôi.

Về việc yêu mến Thiên Chúa, thật ra Ngài hoàn hảo và không 
cần điều gì nơi chúng ta cả. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là Đấng ban 
cho chúng ta sự sống, sức khỏe, thời gian và nhiều ân sủng khác, 
nhất là ban chính Con Một của Người là Đức Giêsu, Đấng đã chết 
và sống lại để đem ơn cứu độ, nên chúng ta phải bày tỏ lòng biết 
ơn qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và những bí tích khác. 
Dẫu vậy, đây thực ra chính là những phương thế mà Thiên Chúa 
bày tỏ lòng yêu thương của Người để qua đó chúng ta được thông 
phần vào sự sống thần linh của Người. Do đó, yêu mến Thiên 
Chúa không phải là một bổn phận áp đặt trên chúng ta nhưng là 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 4/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân naêm B.

Baét ñaàu Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ôn 
Goïi (4-10/11).

- Thöù Hai 5/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 6/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 7/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 8/11 trong Tuaàn 31 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 9/11. Leã Thaùnh hieán Ñeàn thôø Lateâranoâ. Leã

Kính. Kyû nieäm Ngaøy Thaønh laäp Doøng Chuùa 
Cöùu Theá (1732). Keát Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ 
Thöùc Veà Ôn Goïi.

- Thöù Baûy 10/11. Leã Thaùnh Leâoâ Caû, Giaùo hoaøng &
Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù. Bieät kính Ñöùc Meï. 

- Chuùa Nhaät 11/11 trong Tuaàn 32 Thöôøng nieân naêm B.
           Quyeân tieàn laàn 2 cho Cô Quan Baùc AÙi Coâng Giaùo 

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

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Leã Thaønh hoân cuûa hai 
Ñoâi Taân hoân:  

Leâ Vuõ & Phaïm Tuyeàn
(Thöù Baûy 3/11)

Nguyeãn Quyù Troïng & Nguyeãn Thaûo Tiffany 

(Thöù Tö 7/11)

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

TUAÀN LEÃ TOAØN QUOÁC YÙ THÖÙC VEÀ ÔN GOÏI 
(4-10/11)

NATIONAL VOCATIONS AWARENESS 
WEEK (Nov 4-10)

Naêm nay, Tuaàn Leã Toaøn Quoác YÙ Thöùc Veà Ôn Goïi 
seõ ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 4 ñeán 10 thaùng 11. Ñaây laø 
moät tuaàn leã ñeå Giaùo hoäi Hoa Kyø daønh cho vieäc coå voõ 
ôn goïi linh muïc, phoù teá vaø tu só qua caàu nguyeän vaø 
hoïc hoûi, cuõng nhö naâng ñôõ nhöõng ai ñang tìm hieåu caùc 
ôn goïi tu trì naøy.

This year, National Vocation Awareness Week 
(NVAW) will be celebrated from November 4-10. It 
is an annual week-long celebration of the Catholic 
Church in the United States dedicated to promote 
vocations to the priesthood, diaconate and consecrated 
life through prayer and education, and to renew our 
support for those who are considering one of these 
particular vocations. 

NOVEMBER 4TH IS CATHOLIC CHARITIES 
“A TIME FOR GIVING”!

Catholic Charities exists to serve the young, the old, 
the poor, and the excluded. We depend on your gift, 
and every gift can be transformational. 

• $10 feeds a hungry senior for a day

• $50 provides school supplies for one child for the
school year 

• $100 keeps the lights on for one month for a
family in crisis 

• $500 is citizenship education books and materials
for 25 people 

Please give from your heart today, and visit us at 
www.ccdallas.org/timeforgiving to learn more about 
the power of your gift.

AÂN XAÙ DAÂNG CHO CAÙC LINH HOÀN 
Trong saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo soá 1479 coù noùi: 

“Vì nhöõng tín höõu qua ñôøi ñang chòu thanh luyeän cuõng 
laø thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn Daân Thaùnh, moät trong 
nhöõng caùch chuùng ta coù theå giuùp hoï laø nhôø caùc aân xaù 
ñeå hoï ñöôïc tha caùc hình phaït taïm thôøi trong luyeän 
nguïc.”

Theo qui ñònh cuûa Giaùo Hoäi, töø 12 giôø tröa ngaøy 
1/11 ñeán 12 giôø ñeâm ngaøy 2/11, ai vieáng nhaø thôø hoaëc 
nhaø nguyeän, ñoïc 1 kinh Laïy Cha, moät kinh Tin Kính 
vaø caàu nguyeän theo yù Ñöùc Thaùnh Cha thì ñöôïc höôûng 
1 ôn ñaïi xaù, vôùi ñieàu kieän thöôøng leä laø xöng toäi, röôùc 
leã.

Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 8 thaùng 11, ai ñi vieáng nghóa 
trang (nhaø Bình An cuûa giaùo xöù hoaëc nghóa trang 
Coâng giaùo naøo cuõng ñöôïc) caàu nguyeän cho caùc linh 
hoàn, vôùi ñieàu kieän thöôøng leä laø xöng toäi röôùc leã, thì 
ñöôïc höôûng 1 ôn ñaïi xaù daønh cho caùc linh hoàn nôi 
luyeän nguïc.

Caùc ngaøy khaùc trong naêm keå caû trong thaùng 11, 
neáu ñi vieáng nghóa trang vaø caàu nguyeän cho caùc linh 

hoàn thì ñöôïc ôn tieåu xaù.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG 
THAÙNG (7/11)

Hoäi hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng 
töø 7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 7 thaùng 11 taïi 
Trung taâm Thaùnh An Phong ôû phoøng 115. Kính môøi 
anh em Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû. 
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THÖÙ SAÙU 9/11 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng) 
1. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng

ñeán 7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

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

3. Thaùnh Leã caàu cho caùc Gia ñình luùc 7pm.

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ GIAÙO PHAÄN DALLAS
Ñaây laø moät cô hoäi toát cho caùc em theâm loøng yeâu 

meán Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø Chaàu Thaùnh 
Theå, vaø sinh hoaït vôùi caùc em töø nhöõng giaùo xöù khaùc 
trong giaùo phaän. Ñaïi hoäi giôùi treû naøy daønh cho nhöõng 
em lôùp trung hoïc vaø döôùi 18 tuoåi vaø seõ ñöôùc toå 
chöùc vaøo ngaøy 15–17 thaùng 2, naêm 2019 taïi Frisco 
Convention Center. Leä phí laø $200 vaø ngaøy haïn ñeå ghi 
danh laø ngaøy 16 thaùng 12. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin 
quùy vò xem Tôø Muïc Vuï vaø seõ coù ngöôøi cuoái nhaø thôø 
ñeå traû lôøi caâu hoûi.

DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE 
(DCYC)

Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas

What:  An opportunity for youth to meet 
Jesus through talks, music, Eucharistic Adoration, 
Reconciliation, and meeting other youth in the 
diocese.

Who:  Any high school students under the age of 18

When:  Friday, February 15 - Sunday, February 17, 2019

Where:  Frisco Convention Center/ Embassy 
Suites Hotel

Fee:  $200

Scholarship opportunities are available for first 
time attendees. 

Please pick up applications for registration and 
scholarships in the back of the lobby, or visit the Khoi 
Giao Duc office.

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 
Rao Laàn 1:
* Anh Nguyeãn Maïnh Phaùt, con oâng Nguyeãn Vaên

Cöø vaø baø Hoaøng Thò Phöông, seõ keát hoân vôùi chò Phaïm 
Ngoïc Anh, con oâng Phaïm Vaên Ñoäi vaø baø Nguyeãn Thò 
Hieân, taïi Vieät Nam vaøo ngaøy 20/12/2018.

* Anh Vuõ Tieán Höng, con oâng Vuõ Huy vaø baø Khuaát
Oanh, seõ keát hoân vôùi chò Döông Thanh Taâm, con oâng 
Döông Quang Thaûnh vaø baø Traàn Thò Thuùy, vaøo thöù 
Baûy ngaøy 18/5/2019.

* Anh Mai AÂn con oâng Mai Quoác Kyù vaø baø Hoaøng
Thò Lieãu, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Phöôùc Rachel, 
con oâng Vónh Hoøa vaø baø Nguyeãn Thò Nga My, vaøo thöù 
Baûy ngaøy 1/6/2019.

* Anh Döông Tuaán Khang, con oâng Döông Vaên
Khaùnh vaø baø Nguyeãn Thò Leä Duyeân, seõ keát hoân vôùi 
chò Baïch Hoàng Nhung, con oâng Baïch Thaùi Sôn vaø baø 
Leâ Thò Löu Luyeán vaøo thöù Baûy ngaøy 29/6/2019.

* Anh Ngoâ Vöông Anh, con oâng Ngoâ Quang Trung
vaø baø Nguyeãn Thò Phaåm, seõ keát hoân vôùi chò Buøi Thieân 
Nga, con oâng Buøi Ñaêng Quang vaø baø Tröông Thò 
Nhieân.

* Anh Vöông Anh vaø cha meï hieän cö nguï taïi Giaùo
xöù Vinh Trung, Giaùo phaän Baø Ròa, seõ keát hoân vôùi Chò 
Thieân Nga ñang cö nguï taïi Garland, Texas. Cha meï coâ 
ñang ôû tieåu bang South Carolina. 

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

Be thoughtful, be silent, be reverent;
for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;
During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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NGÖÔØI COÂNG GIAÙO VAØ VAÁN ÑEÀ BAÀU CÖÛ
Hoâm thöù Ba ngaøy 6 thaùng 11 laø ngaøy baàu cöû. Moïi 

ngöôøi Coâng giaùo ñeàu ñöôïc môøi goïi daán thaân trong 
tieán trình chính trò ñöôïc höôùng daãn bôûi moät löông taâm 
ñöôïc ñaøo taïo vöõng vaøng. Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo coù 
moät truyeàn thoáng veà giaùo huaán vaø haønh ñoäng coå voõ 
cho nhöõng vaán ñeà heát söùc quan troïng: ñoù laø söï soáng vaø 
phaåm giaù con ngöôøi, hoân nhaân vaø gia ñình, coâng lyù vaø 
hoøa bình, chaêm soùc thieân nhieân vaø thieän haûo chung. Vì 
theá, ngöôøi Coâng giaùo coù boån phaän phaûi ñi baàu.

Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø ñaõ coù ra taøi lieäu höôùng 
daãn vieäc baàu cöû vôùi töïa ñeà: “Hình Thaønh Löông Taâm 
Cho Ngöôøi Coâng Daân Tín Höõu”. Taøi lieäu naøy khoâng coù 
yù uûng hoä nhöõng öùng cöû vieân hoaëc caùc vaán ñeà rieâng bieät 
naøo caû nhöng laø moät baûn höôùng daãn cho ngöôøi Coâng 
giaùo khi ñeán phoøng boû phieáu. Ngoaøi vieäc phaûi hình 
thaønh löông taâm theo ñuùng ñieàu Thieân Chuùa vaø Giaùo 
hoäi mong muoán, cöû tri Coâng giaùo cuõng phaûi caàu nguyeän 
vaø aên chay ñeå xin Thieân Chuùa ban cho khaû naêng bieát 
coâng boá giaù trò Phuùc aâm qua ñôøi soáng chöùng taù haèng 
ngaøy ñi theo ñuùng ñöùc tin vaø giaùo huaán cuûa Ngöôøi.

On Tuesday, November 6, citizens who are registered 
to vote in the U.S. will participate in the Election.

Every Catholic is called to engage in the political 
process, guided by a well-formed conscience. As 
Catholics, we are members of a community of faith with 
a long tradition of teaching and action on human life and 
dignity, marriage and family, justice and peace, care for 
creation, and the common good. We're encouraged to 
examine the pertinent issues, and make choices that are 
most in line with this tradition of teaching and action. As 
Americans, we are also blessed with religious liberty 
which safeguards our right to bring our 
principles and moral convictions into the public 
arena. These Constitutional freedoms need to be both 
exercised and protected.  

Forming Consciences for Faithful Citizenship is the 
document issued by the U.S. Bishops that calls Catholics 
take up political responsibility in the United States. It 
was approved by the U.S. bishops in 2007, reissued in 
2011 and updated again in 2015. Forming Consciences 
for Faithful Citizenship is intended as a teaching guide 
for Catholics to reference before heading to the polls. In 
addition to forming our consciences, we must fast and 
pray, asking our loving and gracious God to give us the 
ability to effectively proclaim the Gospel of Jesus Christ 
through our daily witness to our faith and its teachings.

To read helpful excerpts from Forming Consciences 
for Faithful Citizenship, or the document in its entirety, 
please go to http://www.usccb.org/issues-and-action/
faithful-citizenship/index.cfm

NHAÄN ÑÒNH CUÛA ÑÖÙC TOÅNG GIAÙM MUÏC 
SVIATOSLAV SHEVCHUK VEÀ NOÃ LÖÏC CUÛA 
CHÍNH THOÁNG GIAÙO UKRAINE XIN ÑÖÔÏC 

BAN CAÁP QUY CHEÁ TÖÏ TRÒ

Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo thöôøng traùnh khoâng 
bình luaän veà öôùc muoán ñoäc laäp cuûa Chính Thoáng 
Giaùo Ukraine ñeå khoûi bò loâi cuoán vaøo cuoäc tranh chaáp 
hieän nay giöõa Toøa Thöôïng Phuï Constatinople vaø Toøa 
Thöôïng Phuï Maïc Tö Khoa. Tuy nhieân, Ñöùc Toång 
Giaùm Muïc Sviatoslav Shevchuk laø moät tröôøng hôïp 
ngoaïi leä. Tröôùc heát, ngaøi laø ngöôøi Ukraine. Thöù hai, 
duø coù im laëng ñi chaêng nöõa, ngaøi cuõng khoâng mua 
ñöôïc chuùt caûm tình naøo cuûa Toøa Thöôïng Phuï Maïc Tö 
Khoa. Chính Thoáng Giaùo Nga ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu 
Toøa Thaùnh giaûi taùn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nghi leã Ñoâng 
phöông Ukraine nhö moät ñieàu kieän tieân quyeát ñeå moät 
vò Giaùo Hoaøng coù theå ñaët chaân ñeán nöôùc Nga.

Trong thôøi gian Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà 
Thanh Nieân, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Shevchuk, ñaõ daønh 
cho John Allen vaø Ines San Martin cuûa tôø Crux moät 
cuoäc phoûng vaán.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Shevchuk, öôùc voïng töï 
trò cuûa Chính Thoáng Giaùo Ukraine laø moät nguyeän voïng 
chính ñaùng cuûa moät daân toäc muoán ñoøi laïi nhöõng di saûn 
tinh thaàn vaø lòch söû cuûa maûnh, ñaá bò ngöôøi Nga cöôùp ñi 
trong nhieàu theá kyû qua.

Ngaøi nhaän xeùt raèng: “Ngöôøi Nga luoân nhaän mình 
laø ngöôøi thöøa keá duy nhaát cuûa di saûn ñoù. Ñoù laø moät 
söï xuyeân taïc lòch söû. Ñieàu ñang xaûy ra laø ngöôøi daân 
chuùng toâi muoán thöïc hieän quyeàn hôïp phaùp cuûa mình 
ñeå ‘coù söï giaûi thích rieâng veà quaù khöù toân giaùo, hieän taïi 
vaø töông lai cuûa Ukraine ... quyeàn coù tieáng noùi rieâng 
cuûa chuùng toâi.’”

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Shevchuk cuõng döï ñoaùn seõ coù 
nhöõng heä quaû ñaïi keát, moät Chính Thoáng giaùo Ukraine 
hieäp nhaát coù theå tham gia vaøo moät cuoäc ñoái thoaïi 
hieäu quaû hôn vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng phöông 
Ukraine vaø trung taâm cuûa söï hieäp nhaát cuûa Giaùo Hoäi 
Coâng Giaùo ôû Roâma.”

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc, moät Giaùo Hoäi Chính 
Thoáng Ukraine töï trò seõ “ñaùnh daáu moät giai ñoaïn môùi 
trong lòch söû cuûa Giaùo hoäi Hoaøn vuõ. Toâi khoâng tin ñoù 
seõ laø moät tieán trình deã daøng, nhöng chaéc chaén laø thuù vò 
vaø laø moät söï thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.” 

Nguyeãn Vieät Nam  01/Nov/2018
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 28/10/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,838.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $130.00 
Tieàn Khaán: $1,724.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   SDB 2746 $450.00 
   SDB 3015 $100.00 
   SDB 3018 $30.00 
   SDB 3019 $50.00 
Retirement Fund for Diocesan Priests: $4,766.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0125 Nguyeãn Thò Phaàn $100.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu $5.00 
0150 Phaïm Vieát Haûi $10.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc $5.00 
0498 Traàn Minh $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $10.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0769 Traàn Vaên Duõng $20.00 
0812 Nguyeãn Vaên Minh $5.00 
1021 Nguyeãn Vieân $5.00 
1133 Vuõ Tieán Coâng $500.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $10.00 
1396 Phaïm Huøng Cöôøng $20.00 
1529 Phan Thò Thanh Thuùy $20.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1795 Voõ Baù Vinh $20.00 

1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00 
2218 Mai Quoác Kyù $10.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00 
2363 Nguyeãn Vinh $10.00 
2494 Hunt Thomas $20.00 
2588 Nguyeãn Thò Boâng $10.00 
2640 Ñinh Taán Löïc $20.00 
2659 Cao Vieät Hoàng AÂn $8.00 
2730 Traàn Huøng Tröông $20.00 
2763 Nguyeãn Thomas $20.00 
2772 Nguyeãn Vaên Cöôøng $100.00 
2780 Nguyeãn Kathy $40.00 
2783 Laâm Thò Maàu $20.00 
2814 Nguyeãn Tuaán $5.00 
2881 Huyønh Phöôùc Truyeàn $10.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc $5.00 
2930 Lyù Thi Kim Loan $20.00 
2933 Phaïm Huøng Laâm $10.00 
2950 Ñoã Thanh Phöông $3.00 
2984 Traàn Thò Thuùy Phöôïng $10.00 

Hoäi Quaùn $6,417.50 
Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu $2,270.00 
Lôùp Theâm Söùc $1,250.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0253 Traàn Phöôùc Thoï $100.00 
0508 Phaïm Quang Trung $100.00 
0669 Nguyeãn Thò Hueä $2,200.00 
0499-0502    Helen Tran $200.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 4/11/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  2  A/C Duõng Thaûo  972-414-9033
2818 Silverdale Lane, Garland, TX 75044  

Giaùo Khu 3 A/C Trinh Quang & Haø Höông  214-450-1079
2809 Oakspring Dr., Garland, TX 75044  

Giaùo Khu  4  OÂ/B Ñinh Vieát Khoaûn  972-530-8529
3314 Enclave Ct., Garland, TX 75040  

Giaùo Khu  7  A/C Leâ Minh & Vaân  214-310-7474
3709 Lindale Dr., Mckinney, TX 75070  

Giaùo Khu 11 A/C Huyønh Taán Vieät & Vaân   214-674-9061
302 Love Bird Lane, Murphy, TX 75094 

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
Thöù Baûy Ngaøy 3/11/2018   Luùc 7:30PM

OÂ/B Hoaøng Vang  214-603-6662
4101 Herald Dr., Garland, TX 75044 
Thöù Baûy Ngaøy 17/11/2018   Luùc 7:30PM 

OÂ/B Phaïm Nam  214-991-8988 
2529 Neal Dr., Garland, TX 75040  
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BAØ ASIA BIBI ÑÖÔÏC TOØA AÙN TOÁI CAO PAKISTAN THA BOÅNG
Hoâm 31-10-2018, Toøa AÙn Toái Cao taïi Pakistan ñaõ 

tuyeân boá tha boång baø Asia Bibi bò keát aùn töû hình caùch ñaây 
8 naêm vì toäi goïi laø ”phaïm thöôïng choáng Hoài giaùo”. Toøa 
truyeàn traû töï do töùc khaéc cho baø.

 Bò Caùo Gian
 Baø Asia Bibi laø moät tín höõu Coâng Giaùo, bò caûnh saùt 

ôû laøng Ittanwali, tænh Punjab, baét naêm 2009, sau khi bò 
moät soá phuï nöõ toá caùo laø ñaõ phaïm thöôïng choáng ngoân söù 
Mahomet trong moät cuoäc tranh luaän. Caùc phuï nöõ noâng 
daân khaùc, gioáng nhö baø Bibi, ñaõ thuùc giuïc baø vaø hai con 
gaùi haõy töø boû Kitoâ giaùo ñeå theo Hoài giaùo. Baø Bibi traû lôøi 
vaø giaûi thích Chuùa Gieâsu ñaõ cheát treân thaùnh giaù vì toäi 
loãi nhaân loaïi vaø baø hoûi caùc phuï nöõ khaùc xem ngoân söù 
Mohamet ñaõ laøm gì cho hoï. Caùc phuï nöõ khaùc ñaõ ñaùnh 
ñaäp baø Bibi vaø hai con gaùi vaø caùo buoäc hoï veà toäi phaïm 
thöôïng. Caûnh saùt ñaõ cöùu baø khoûi caùi cheát döõ daèn, nhöng 
sau moät naêm bò caàm tuø, baø Asia Bibi ñaõ bò keát aùn töû hình 
naêm 2010.

 Thoáng ñoác bang Punjab, oâng Salman Taseer, moät 
ngöôøi Hoài giaùo, bò gieát naêm 2011 vì ñaõ coå voõ traû töï do cho 
baø Bibi. Vaøi thaùng sau, OÂng Shahbaz Bhatti, moät tín höõu 
Coâng Giaùo, Boä tröôûng Boä Thieåu soá, cuõng bò gieát,

 Trong phieân toøa saùng 31-10-2018, 3 thaåm phaùn cuûa 
Toøa AÙn Toái Cao Pakistan, sau khi ñoïc phaùn quyeát daøi 56 
trang ñaõ truyeàn traû töï do cho baø Bibi.

 Vaøi Phaûn ÖÙng: Vui Möøng & Phaûn Ñoái
 Nhöõng ngöôøi beânh vöïc nhaân quyeàn vaø coäng ñoàng Kitoâ 

taïi Pakistan chaøo möøng phaùn quyeát cuûa toøa aùn toái cao vaø 
chính phuû ôû Islamabad bò ñaët trong tình traïng baùo ñoäng 
toái ña. 300 caûnh saùt vieân ñang baûo veä toøa aùn toái cao vaø 
caùc ñôn vò quaân ñoäi ñöôïc boá trí taïi nhieàu nôi ñeå baûo veä 
caùc cô sôû cuûa chính phuû. Trong khi ñoù, Khadim Hussain 
Rizvi, laõnh tuï ñaûng Hoài giaùo Tehreek-e-Labbaik Pakistan, 
ñang toå chöùc caùc cuoäc bieåu tình toaøn quoác choáng laïi phaùn 
quyeát tha boång baø Asia Bibi. Caùc löïc löôïng an ninh cuõng 
taêng cöôøng vieäc baûo veä caùc nôi thôø phöôïng chính cuûa caùc 

tín höõu Kitoâ, nhö caùc nhaø thôø chính toøa. Nhieàu tröôøng hoïc 
Kitoâ ñaõ baùo cho caùc phuï huynh ñeán tröôøng daãn con caùi hoï 
veà nhaø.

 OÂng Joseph Nadeem, ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ gia ñình baø 
Asia Bibi trong 9 naêm qua, qua trung gian cuûa Toå chöùc 
Giaùo Duïc Phuïc Höng ôû Lahore, ñaõ tuyeân boá vôùi trang 
maïng Vatican Insider ôû Roma raèng: ”Chuùng toâi raát vui 
möøng. Chuùa ñaõ laéng nghe lôøi caàu nguyeän cuûa baø Asia vaø 
cuûa taát caõ nhöõng ngöôøi gaàn guõi baø. Hoâm nay laø ngaøy thaät 
ñeïp, chuùng toâi seõ nhôù suoát ñôøi. Coâng lyù ñaõ chieán thaéng vaø 
moät ngöôøi voâ toäi ñaõ ñöôïc traû töï do”.

 ÑTC Quan Taâm Tôùi Vuï Baø Bibi
 Hoài thaùng 2 naêm nay, ÑTC Phanxicoâ ñaõ tieáp kieán taïi 

Vatican Issham con gaùi vaø Asia Bibi vaø choàng baø laø OÂng 
Ashiq, ñeán Roma nhôø söï giuùp ñôõ cuûa toå chöùc baùc aùi Trôï 
giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå. Cuøng ñöôïc tieáp kieán trong dòp 
naøy coù coâ Rebecca, moät thieáu nöõ Coâng Giaùo Nigeria, naïn 
nhaân cuûa nhoùm khuûng boá Boko Haram.

 Ñaïo Luaät Baát Coâng
 Luaät choáng phaïm thöôïng Hoài giaùo taïi Pakistan laø moät 

ñaïo luaät baát coâng vaø coù nhieàu thieáu soùt. Luaät naøy thöôøng 
bò nhöõng ngöôøi Hoài giaùo laïm duïng ñeå thanh toaùn caùc moái 
tö thuø. Trong gaàn 50 naêm qua, caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Pakistan 
vaø caùc toå chöùc nhaân quyeàn raát nhieàu laàn keâu goïi baõi boû 
hoaëc tu chính ñaïo luaät choáng phaïm thöôïng taïi Pakistan, 
nhöng nhaø caàm quyeàn nöôùc naøy ñeàu khoâng daùm hoaëc 
khoâng thaønh coâng vì söï choáng ñoái cuûa quaù nhieàu thaønh 
phaàn Hoài giaùo cöïc ñoan. Thaäm chí Ñöùc Cha John Joseph 
(1932-1998), GM giaùo phaän Faisalabad, ñaõ töï saùt ngaøy 
6-5-1998 tröôùc toøa aùn, vôùi hy voïng gaây moät chaán ñoäng
trong dö luaän ñeå thuùc giuïc dö luaän theá giôùi taïo söùc eùp
ñoøi nhaø nöôùc Pakistan thay ñoåi luaät choáng phaïm thöôïng,
nhöng ngaøi khoâng thaønh coâng. Nhieàu tín höõu Coâng Giaùo
taïi Pakistan toân kính ngaøi vì ñaõ hy sinh cho chính nghóa.

Traàn Ñöùc Anh, OP (Vaticannews.va)

LAÏ LUØNG: NHAØ THÔØ TAÏI WAKEFIELD CHAÙY RA TRO 
NHÖNG BÖÙC AÛNH CHUÙA VAÃN COØN NGUYEÂN VEÏN

Baûn tin hoâm 26/10 cuûa Ñaøi truyeàn hình Boston 25 
News, moät cô quan truyeàn thoâng theá tuïc, cho bieát nhaø thôø 
Baptist ñaàu tieân ôû Wakefield ñaõ chaùy thaønh tro buïi trong 
moät ñaùm chaùy kinh hoaøng phaù huûy hoaøn toaøn caáu truùc ñaõ 
coù töø 150 naêm nay.

Caùc nhaân chöùng noùi vôùi Boston 25 News raèng toái thöù 
Ba 23/10, seùt ñaùnh truùng vaøo ngoïn thaùp cuûa nhaø thôø khi 

thôøi tieát khaéc nghieät di chuyeån qua khu vöïc naøy, gaây ra 
moät ñaùm chaùy kinh hoaøng.

Caùc cö daân trong vuøng ñaõ baét ñaàu thu doïn taøn dö cuûa 
ñòa danh lòch söû naøy döôùi côn möa taàm taõ vaøo saùng thöù 
Tö.

Toøa nhaø 150 naêm tuoåi naøy ñaõ bò phaù huûy hoaøn toaøn. 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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CHA DOØNG PHANXICOÂ CAPUCINO VAØ CHUYEÄN LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG CÖÏC HÌNH CAÙC ÑAÚNG 
LINH HOÀN PHAÛI CHÒU TRONG LÖÛA LUYEÄN NGUÏC

Cha Hippolyte de Scalvo laø ngöôøi toâi tôù tín trung cuûa 
Chuùa. Cha ñaëc bieät coù loøng thöông meán caùc ñaúng Linh 
hoàn. Cha luoân luoân caàu nguyeän cho caùc vò ñöôïc mau mau 
giaûi thoaùt khoûi choán Luyeän Hình. Caàu nguyeän chöa ñuû, 
cha Hippolyte coøn aên chay haõm mình ñeàn buø thay cho 
caùc ñaúng vaø thöôøng thuyeát giaûng veà Luyeän Nguïc. Cha 
nhaéc caùc tín höõu nhôù caàu nguyeän, daâng caùc hy sinh vaø 
vieäc laønh phuùc ñöùc ñeå caàu cho caùc Linh hoàn ñöôïc sôùm veà 
höôûng toân nhan Chuùa. Saùng naøo cuõng theá, cha Hippolyte 
thöùc daäy thaät sôùm ñeå nguyeän kinh caàu cho nhöõng ngöôøi 
quaù coá. Chuùa Nhaân Laønh ñaõ duøng göông vò toâi tôù Ngaøi ñeå 
giuùp caùc tín höõu hieåu phaàn naøo nhöõng hình phaït caùc ñaúng 
Linh hoàn phaûi chòu trong Löûa Luyeän Hình. 

Naêm aáy cha Hippolyte ñöôïc Beà Treân gôûi ñeán 
Flandres, moät thaønh phoá naèm ôû bieân giôùi hai nöôùc Phaùp 
vaø Bæ, ñeå môû moät tu vieän caùc cha doøng Capucino. Trong 
soá caùc tu só cuøng ñi vôùi cha Hippolyte coù moät thaày doøng 
heát söùc ñaïo ñöùc. Nhöng vöøa ñeán nôi, vò tu só naøy ngaõ 
beänh naëng vaø ñoät ngoät töø traàn. 

Saùng hoâm sau ñoù, cha Hippolyte quì caàu nguyeän trong 
nhaø thôø, sau giôø Kinh Saùng. Boãng choác cha thaáy xuaát 
hieän tröôùc maët mình vò tu só quaù coá, döôùi hình moät boùng 
ma phuû ñaày löûa. Ngöôøi quaù coá thuù toäi cuøng Cha Beà Treân 
vôùi lôøi reân ræ naõo neà veà moät loãi nheï maø thaày ñaõ queân 
xöng khi coøn soáng. Thuù toäi xong, thaày thöa: "Xin cha cho 
con vieäc ñeàn toäi tuøy yù cha vaø xin cha ban pheùp laønh cho 
con haàu con ñöôïc giaûi thoaùt khoûi khuyeát ñieåm khieán con 
phaûi ñau khoå voâ ngaàn trong Löûa Luyeän Nguïc". Caûm kích 
tröôùc tình traïng thaûm saàu cuûa vò tu só thuoäc quyeàn quaù coá, 
cha Hippolyte voäi vaøng noùi ngay:

- “Nhaân danh quyeàn ñöôïc pheùp, toâi xin tha toäi cho
thaày vaø chuùc laønh cho thaày. Coøn veà vieäc ñeàn toäi, vì thaày 
baûo toâi coù quyeàn ra vieäc ñeàn toäi, thì xin thaày haõy ôû trong 

Löûa Luyeän Nguïc cho ñeán giôø Kinh Thöù Nhaát, töùc vaøo 
khoaûng 8 giôø saùng nay”.

Cha Hippolyte nghó raèng mình ñaõ khoan hoàng khi ra 
vieäc ñeàn toäi cho tu só quaù coá chæ ôû laïi nôi Luyeän Nguïc vaøi 
giôø! Naøo ngôø, vöøa nghe xong aùn leänh, thaày doøng ñaïo ñöùc 
nhö rôi vaøo tình traïng tuyeät voïng. Thaày vöøa chaïy voøng 
voøng trong nhaø thôø vöøa keâu la thaûm thieát:

- “OÂi taám loøng khoâng ñaïi löôïng! OÂi ngöôøi cha khoâng
bieát caûm thöông moät Linh hoàn saàu naõo! Sao cha laïi tröøng 
phaït caùch khuûng khieáp moät loãi nheï maø neáu con coøn soáng, 
haún cha chæ ra moät vieäc ñeàn toäi coûn con. Cha quaû thaät 
khoâng bieát tí gì veà nhöõng kinh hoaøng caùc Linh hoàn phaûi 
chòu trong Löûa Luyeän nguïc!”

Nghe lôøi trích cöù cuûa vò tu só quaù coá, cha Hippolyte 
nhö “döïng toùc gaùy” vaø caûm thaáy voâ cuøng aân haän. Cha 
tìm caùch “vôùt vaùt” caùi voâ yù thöùc cuûa mình. May maén 
thay, cha nghó ra ñöôïc moät dieäu keá. Cha voäi vaøng ñaùnh 
chuoâng, goïi caùc tu só trong coäng ñoaøn vaøo nhaø thôø 
nguyeän Kinh Giôø Moät. Khi caùc tu só coù maët ñaày ñuû, cha 
Hippolite keå laïi caâu chuyeän vöøa xaûy ra vaø cuøng vôùi coäng 
ñoaøn baét ñaàu ñoïc ngay Kinh Giôø Moät, haàu cho thaày doøng 
quaù coá ñöôïc sôùm giaûi thoaùt khoûi löûa luyeän hình.

Töø ngaøy ñoù cho ñeán khi qua ñôøi, trong voøng 20 naêm 
trôøi, Cha Hippolyte de Scalvo khoâng bao giôø queân caâu 
chuyeän ñaõ xaûy ra. Trong caùc baøi giaûng, cha thöôøng laäp laïi 
caâu noùi cuûa thaùnh Anselmo (1033-1109): “Sau khi cheát, 
hình phaït nheï nhaát ñoùn chôø ta trong Löûa Luyeän Hình trôû 
thaønh lôùn lao hôn taát caû nhöõng gì trí khoân ta coù theå töôûng 
töôïng ñöôïc khi coøn soáng treân traàn gian naøy.”

 (Jacques Lefeøvre, "Les AÂmes du Purgatoire dans la 
vie des Saints", Editions Reùsiac, 1995, trang 24-26). Sô 
Minh Nguyeät dòch)

Nhöng, moïi ngöôøi kinh ngaïc khi thaáy raèng cho duø taát caû 
ñaõ bò chaùy thaønh tro thì moät böùc tranh treo ôû loái ra vaøo 
phía tröôùc nhaø thôø gaàn nhö vaãn coøn nguyeân khoâng bò 
aûnh höôûng gì.

Böùc tranh veõ Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ soáng soùt qua traän 
hoûa hoaïn kinh hoaøng nhö trong ñòa nguïc vaøo ñeâm thöù 
Ba, vaø giôø ñaây ñöôïc ñöa veà nhaø cuûa moät giaùo daân.

“Caù nhaân toâi coi ñoù laø moät daáu chæ nhaéc nhôû raèng 
Chuùa Gieâsu, Ñöùc Kitoâ maø chuùng ta toân thôø vaãn haèng 
soáng vaø maëc duø nhaø thôø cuûa chuùng toâi ñaõ bieán maát, Hoäi 

thaùnh cuûa chuùng toâi vaãn coøn ñaây vaø Thieân Chuùa maø 
chuùng ta toân thôø vaãn coøn ôû ñaây”, Maria Kakalowski moät 
giaùo daân noùi.

Theo thoâng taán xaõ Catholic News Agency, naêm 
ngoaùi, hai böùc töôïng cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria ôû Corpus 
Christi, Texas cuõng soáng soùt trong moät traän hoûa hoaïn do 
côn baõo Harvey gaây ra, maëc duø moïi thöù chung quanh ñaõ 
chaùy thaønh than.
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