
  

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

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi 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.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
A.Nguyễn Thế Cường . . .469-500-4189

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

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

Ban Trật Tự
Anh Chung Hồng Hải.... 214-517-5879

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........ 972-578-2309

Ban Bảo Trì
Ô. Nguyễn Minh Hùng .....214-244-1814

Khối Thể Thao
 Anh Đinh Văn Chương.......(214) 684-3120

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
Ñinh Vaên Chöông .... 214-684-3120

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 14-10:   Th. Callistô I, GHTĐ

Thứ Hai 13-10: 

Thứ Tư  15-10: Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ

CHúA NHậT 28 THườNG NIêN NGày 12 / 10 / 2014

Khu 1: Ô. Trần Văn Mão  469-212-5311
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
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. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 578-2309
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

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô. Trần Ngọc Oanh. ... OTran15546@ AOL.com

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
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

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
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Nguyễn Trác Dziễm . . . 972-496-3561

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

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

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

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

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

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm16-10: Th. Hedviga, nữ tu
        Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ
Thứ Sáu 17-10:  Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

 Thứ Bảy 18-10: Th. Luca, thánh sử



I. TOÅNG QUAÙT: HAÏCH TOÄI CAÙC DAÂN (13,1 – 23,8)

Trong truyeàn thoáng, caùc tieân tri nhieàu laàn loan 
baùo thaûm hoaï ñoå xuoáng caùc daân toäc. Tuy nhieân lôøi 
loan baùo naøy laïi mang giaù trò tích cöïc cho nhöõng 
taâm hoàn bieát laéng nghe. Nhöõng lôøi loan baùo naøy 
xem ra khoâng coù lieân heä gì vôùi chuùng ta ngaøy nay 
nhöng cuõng coù theå ruùt ra moät soá baøi hoïc cho ñôøi 
soáng ñöùc tin.

13,1-22: Babylon bò taøn phaù
14,1-32: Caùi cheát cuûa vua Babylon. Haïch toäi 

Assyria. Haïch toäi ngöôøi Philitinh.
15,1-9: Haïch toäi Moab
16,1-14: Daân Moab thænh caàu vaø than vaõn
17,1-14: Haïch toäi Damas vaø Israel
18,1-7: Haïch toäi daân Cuùt
19,1-25: Haïch toäi Ai Caäp vaø töông lai cuûa Ai 

Caäp
20,1-6: Ngoân söù ôû traàn
21,1-16: Babylon suïp ñoå. Haïch toäi ngöôøi AÛ Raäp.
22,1-25: Söï suïp ñoå cuûa Gieârusalem. Tranh caõi taïi 

toøa.

II. SÖÏ SUÏP ÑOÅ CUÛA BABYLON (14,1-22)

1. YÙ nghóa
Baøi ca cuûa Isaia veà söï suïp ñoå cuûa Babylon laø baøi 

ca noåi tieáng vì ñaõ so saùnh vua Babylon vôùi “Lucifer, 
con cuûa bình minh” (14,12). Hình aûnh naøy ñöôïc ruùt 
töø huyeàn thoaïi Canaan veà caùc thaàn Helel vaø Shahar 
(Sao Mai vaø Sao hoâm) bò sa xuoáng töø trôøi sau cuoäc 
noåi loaïn. Trong Kitoâ giaùo, ta nhôù ñeán söï sa ngaõ cuûa 
Lucifer vaø caùc thieân thaàn haàu caän Lucifer (x. Lc 
10,18).

Noäi dung chính cuûa baøi ca naøy laø nhöõng keû kieâu 
caêng muoán treøo leân thaät cao roài seõ bò haï xuoáng thaät 
thaáp. Adam vaø Eva cuõng ñöôïc lieân töôûng ñeán ôû ñaây, 
“Ta seõ vöôït ngaøn maây, seõ neân nhö Ñaáng Toái cao” (x. 
14,14). Hai oâng baø ñoøi neân nhö Thieân Chuùa nhöng 
cuoái cuøng bò ñuoåi khoûi vöôøn Eden.

2. Trong töông quan vôùi Taân Öôùc
AÂm vang baøi ca naøy theå hieän roõ neùt trong saùch 

Khaûi Huyeàn (chöông 17-18). Taùc giaû duøng nhöõng 
hình aûnh bieåu töôïng ñeå dieãn taû söï tröøng phaït daønh 
cho ñeá quoác Roma vì ñaõ baét bôù vaø baùch haïi caùc 
chöùng nhaân cuûa Chuùa Gieâsu. Cho ñôøi soáng thieâng 
lieâng, baøi ca naøy cuõng nhaéc nhôù ta veà lôøi Chuùa 
Gieâsu, “Ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, coøn ai haï 
mình xuoáng seõ ñöôïc naâng leân” (Lc 18,14).

Neáu baøi ca cuûa Isaia leân aùn loái ñi cuûa keû kieâu 
caêng thì thö Philip 2,5-11 laïi trình baøy con ñöôøng 
ngöôïc laïi: Chuùa Gieâsu huûy mình ra khoâng, vì theá 
Ngöôøi ñöôïc Chuùa Cha toân vinh.

III. TIEÂN TRI ÔÛ TRAÀN (20,1-6)

1. Sö kieän
Trong ba naêm, Isaia ôû traàn vaø ñi chaân khoâng 

(20,3) ñeå neân ñieàm baùo söï suïp ñoå cuûa Ai Caäp: daân 
phaûi ñi tuø vaø bò ñi ñaøy. Ñaây laø lôøi caûnh baùo cho daân 
Giuña vaø mieàn duyeân haûi vì quaù caäy döïa vaøo söï trôï 
giuùp cuûa Ai Caäp: “Ñaâu roài nieàm hi voïng cuûa chuùng 
ta, nôi chuùng ta ñeán aån naùu ñeå ñöôïc giuùp ñôõ haàu 
thoaùt khoûi tay vua Assyria?” (20,6).

2. Rao giaûng Lôøi Chuùa baèng haønh ñoäng
Caùc tieân tri khoâng chæ rao giaûng baèng lôøi noùi 

nhöng coøn baèng nhöõng haønh ñoäng bieåu töôïng, vd. 
Hoâseâ vôùi cuoäc hoân nhaân kyø laï, Ezekiel cuõng coù 
nhieàu haønh ñoäng laï luøng (x. chöông 4). Haønh ñoäng 
cuï theå coù khaû naêng loâi keùo söï chuù yù cuûa ngöôøi ta vaø 
môøi goïi hoï suy nghó.

Kitoâ höõu cuõng phaûi rao giaûng Lôøi Chuùa khoâng 
chæ baèng lôøi noùi maø coøn baèng caû ñôøi soáng. Theo 
nghóa thieâng lieâng, hình aûnh ôû traàn vaø ñi chaân 
khoâng coù theå giuùp ta yù thöùc ñeán (1) söï töø boû, khoù 
ngheøo vaø khieâm toán, vaø (2) söï nöông töïa vaøo moät 
mình Chuùa. Ñaây cuõng laø nhöõng chæ thò cuûa Chuùa 
Gieâsu cho caùc moân ñeä treân ñöôøng truyeàn giaùo: 
“Ñöøng kieám vaøng baïc hay tieàn giaét löng. Ñi ñöôøng, 
ñöøng mang bao bò, ñöøng maëc hai aùo, ñöøng ñi deùp 
hay caàm gaäy” (x. Mt 10,5-10).

Câu ghi lòng cho tuần: “Tôi có sức chịu mọi sự, trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi.” (Pl 4: 13)

Tuaàn 38: 

Chöông 13-23
(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 10/2014

13/10:  Kính Đức Mẹ Fatima – Bổn mạng giáo khu 3
19/10:  Xin tiền lần II cho World Mission Sunday
26/10:  Xin tiền lần II cho Diocesan Priests Retirement

Thông Báo Trường Giáo Lý
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2015 đến 
họp Chúa Nhật, ngày 12 tháng 10, 1giờ45 – 3giờ, ở 
Nhà Gierađô.   Lớp Thêm Sức là Lớp GL_10A, 
GL_10B, GL_10C, và GL_10D.

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 12/10/2014 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Ô/B Trần Văn Tích           972-414-9367
            3617 Innsbrook Dr Garland TX 75044
Giáo Khu 2     A/C Lê Hùng         972-496-2789
            2930 High Plateau Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 3     Ô/B Phạm Đức Lâm        214-549-0897
            4201 Glenhaven Dr., Garland, TX 75042
Giáo Khu 4     Ô/B Phạm Du         972-495-7228
            902 Crested Cove Dr., Garland, TX 75040
Giáo Khu 10   Bà Phạm Thị Hương        214-477-8275
            2533 Pecan Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giáo Khu 11   A/C Hồ Đức Thắng & Sen        310-561-2504
            6023 Laurel Crest Lane, Sachse, TX 75048
Giáo Khu 12   A/C Sơn & Thảo Nguyễn        972-679-7339
            4712 Winter Park Dr., Richardson, TX 75082

Mừng Lễ Kính Thánh Giêrađô - Thứ Năm ngày 16 tháng 10
Nhân ngày lễ kính Thánh Giêrađô thứ Năm ngày 16/10, bổn mạng các bà mẹ mang thai, theo truyền 
thống “Làm phép và Phát Bánh Thánh Giêrađô”, giáo xứ kính mời quý vị có nhu cầu về con cái hoặc 
muốn xin ơn cho các bà mẹ hoặc con thơ, qua lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô, đến nhà thờ tham dự 
lễ kính Thánh Giêrađô vào chiều thứ Năm ngày 16/10 lúc 7:00pm.  Sau thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép 
và phát bánh Giêrađô.

Nhân dịp này giáo xứ cũng xin chúc mừng lễ bổn mạng của  chi hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Giêrađô.  
Xin Chúa ban muôn hồng ân và phúc lành hồn xác cho mọi hội viên.  Nguyện cho những hy sinh quảng 
đại của quý vị sẽ trổ sinh cho Giáo Hội thật nhiều hoa trái tin mừng.

Thông Báo Lớp “Sacramental Preparation”
của Chương Trình CCF (Lớp 150 Giờ)

This is a friendly reminder that the deadline to register for this class is Sunday, October 12th at midnight.  
Please use this link: http://www.signupgenius.com/go/10c0f4ea9a722abfc1-sacramental1    
          or call  C. Thanh Nga  at  972-890-7917.

Thông Báo về Thánh lễ trong tuần tới
Tuần tới từ thứ Ba ngày 14/10 tới thứ Sáu ngày 17/10 các cha trong Giáo phận Dallas sẽ đi tĩnh tâm vì 
thế sẽ không có thánh lễ sáng.  Vẫn có thánh lễ chiều do cha Trần Khôi thuộc địa phận Fort Worth sẽ 
đến dâng lễ cho giáo xứ.
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PHỤ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI

THƠ MỜI
Kính gởi Quí Vị Chi Hội Trưởng, quí Hội Viên và Thân Hữu.

Kính thưa quí vị, 

Đại hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế vùng Dallas-Forth Worth được tổ chức nhân dịp mừng lễ 
Thánh bổn mạng Giêrađô tại tu viện Thánh Gioan Neumann như sau:

• Thời gian: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014, khai mạc lúc 10 giờ sáng
• Địa điểm: Tu Viện Thánh Neumann, 3912 South Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236
• Điện thoại liên lạc: (972) 296-6735

Kính mời quí vị đến tham dự nhằm tăng tình thân hữu, thông tri các sinh hoạt và cầu nguyện cho quí vị 
hội viên còn sống cũng như đã qua đời.  

Lòng yêu mến và lời cầu nguyện của quí vị là niềm khích lệ lớn lao cho ơn gọi tu trì.  Nguyện xin Chúa 
qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho quí vị và gia quyến.

Thân mến trong Chúa Kitô,
Linh Mục Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R
Bề trên Tu Viện Gioan Neumann

Thông Báo của Hội Tương Tế
Hội Viên Nguyễn Thành Cựu 
Sinh năm 1946, đã  qua đời ngày 30 tháng 9 năm 2014, tại Plano - Hưởng thọ 68 tuổi
Lễ an tang đã cử hành ngày Thứ Bảy 4 tháng 10 năm 2014, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin mỗi hội viên đóng góp  $10 MK tang phí để giúp gia đình người quá cố 
Thời hạn đóng góp kể tử Chúa Nhật 5/10 đến Chúa nhật 19/10
Nơi nhận: Bà Phiến tại bàn xin lễ mỗi Chúa Nhật 
Hoặc viết ngân phiếu trả cho : HỘI TƯƠNG TẾ, gửi văn phòng nhờ chuyển

CHÚC MỪNG
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhận được tin vui và hân hoan chúc mừng:

Sơ  Nguyeãn Thò Thanh Thuûy
Tên dòng là Sister Lucy Marie of The Eucharistic Heart

Sẽ khấn trọng thể ngày 13/10/2014 lúc 10 giờ sáng
Tại Discalced Carmelite Monastery of the Infant of Prague and St. Joseph

         600 Flowers Avenue, Dallas, TX 75211
Giáo xứ nguyện xin Thiên Chúa ban cho Sơ đuợc muôn hồng ân và luôn trung kiên cùng ơn gọi.

Kính mời cộng đoàn đến tham dự Thánh lễ để chúc mừng và cầu nguyện cho Sơ.
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 Lễ Tạ Ơn Thành Hôn
Thứ Bảy 27-12-2014;   06:00PM

A. Mục đích: Như thường lệ, mỗi hai năm một lần, năm nay Giáo xứ sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn cho những đôi vợ 
chồng đã thành hôn vào dịp đúng  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, và 50 năm trở lên, (Thành hôn vào các năm 
2004, 2005; 1999,2000; 1994, 1995; 1989, 1990; 1984, 1985; 1979, 1980; 1974, 1975, 1970, 1965 và 
những năm trước đó)
- Để tạ ơn Thiên Chúa đã ban những hồng ân cho gia đình mình.
- Chia sẻ kinh nghiệm để củng cố, bảo vệ hạnh phúc gia đình
- Có dịp gặp gỡ, tạo dịp xây dựng tình thân thương giữa các gia đình trong Giáo xứ,.

B. Chương trình: 
- Tĩnh Tâm với chủ đề Hôn nhân gia đình: Thứ Bảy 27-12-2014; từ 3:00PM đến 4:30PM. Mở rộng cho   
   các gia đình trong Giáo xứ tại Nhà Thờ.
- Thánh Lễ Tạ Ơn: 6:00PM Thứ Bảy 27-12-2014 tại Thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
- Tiệc mừng tại Hội trường sau Thánh lễ.

C. Phép Lành Tòa Thánh:
- Giáo xứ sẽ xin Phép lành đặc biệt của Tòa Thánh cho các đôi vợ chồng tham dự.

D. Ghi danh :  
- sau các Thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 16; 23; và 30-11 -2014 
- hoặc ghi danh tại Văn Phòng Giáo xứ (972) 414-7073 
- hạn chót ghi danh là ngày 30-11-2014

Quí vị cần ghi danh trong thời hạn qui định để Văn phòng kịp thời lập Danh-sách xin Phép lành. 
(Chi phí ghi danh: $65. Gồm Phép lành, khung Phép lành, bông hoa, chụp hình v v. . )
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:             $13,619.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2584, 2604-2606):  $170.00
Tiền Rửa Tội:       $170.00
Tiền Lễ Cưới:       $300.00
Tiền Quảng Cáo:      $150.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):       $50.00
Ủng Hộ CD Kinh Thánh:     $231.00

SDB Tên                       Số Tiền
0023 Đặng Hiếu Sinh      $20.00
0068 Nguyễn Hoàng Nhân       $2.00
0146 Nguyễn Văn Triệu       $2.00
0160 Nguyễn Thế Hanh     $10.00
0244 Ẩn Danh      $30.00
0283 Nguyễn Thị Thiết       $3.00
0501 Đào Huy Hải        $6.00
0569 Vũ Văn Cường      $10.00
0638 Lê Văn Thái        $5.00
0661 Trần Quý Đôn      $20.00
0701 Nguyễn Tấn Đức     $20.00
0820 Nguyễn Thanh Vân       $5.00
0965 Ẩn Danh      $50.00
0968 Nguyễn Văn Hán     $10.00
1154 Lê Minh Phúc      $20.00
1194 Diệp Văn Hùng      $20.00
1222 Lê Huy Phan      $20.00
1238 Vũ Đình Hòa      $10.00
1288 Nguyễn Hồng Mai     $10.00 
 Ẩn Danh (BTC)    $100.00
  Hội Quán             $7,948.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 5/10/2014

 SDB Tên                       Số Tiền
1330 Hoàng Nguyễn Thị       $5.00
1398 Nguyễn Thị Ghi       $5.00
1535 Trần Trọng Cảnh     $10.00 
1589 Đặng Thị Quý      $10.00
1651 Trần Kim Chi      $20.00
1664 Nguyễn Minh Trí       $1.00
1695 Nguyễn Thị Keng       $5.00
1728 Caron Le Therese       $5.00
1775 Võ Tú Thanh      $30.00
1830 Nguyễn Huy Đắc     $20.00
1945 Đặng Anh Tuấn      $10.00
2101 Lê Trung Thuợc                    $4.00
2143 Lê Vũ Tâm                    $5.00
2282 Vũ Thị Bưởi                $100.00
2299 Lê Kelly                    $5.00
2432 Lâm Văn Thắng                  $10.00
2471 Dương Chí Nhân                 $10.00
2539 Đào Huy Lâm                    $5.00
2540 Woo K. Ricky                    $5.00
2557 Nguyễn C. Uyên                 $10.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):

SDB Tên                       Số Tiền
0120 John Tran    $100.00
0214 Nguyễn Thị Như Ý   $200.00
0273 Hồ Thị Lan    $100.00
0366 Nguyễn Uyên    $200.00

 SDB Tên                       Số Tiền
0368 Rop Van Hoang    $200.00
0478 Hoàng Thị Tâm    $400.00
0551 Cynthia Nguyen            $2,445.00

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG - Giáo Khu 3
Ngày 13/10 kính Đức Mẹ Fatima, bổn mạng của giáo khu 3.  Cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp xin Thiên Chúa và Đức Mẹ  ban cho mỗi gia đình trong giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để 
góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.
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Scripture: Matthew 22:1-14 
And again Jesus spoke to them in parables, saying,  “The 
kingdom of heaven may be compared to a king who gave 
a marriage feast for his son, and sent his servants to call 
those who were invited to the marriage feast;but they 
would not come.  Again he sent other servants, saying, 
`Tell those who are invited, Behold, I have made ready my 
dinner, my oxen and my fat calves are killed, and everything 
is ready; come to the marriage feast.’  But they made light 
of it and went off, one to his farm, another to his business,  
while the rest seized his servants, treated them shamefully, 
and killed them.  The king was angry, and he sent his troops 
and destroyed those murderers and burned their city.  Then 
he said to his servants, `The wedding is ready, but those 
invited were not worthy.  Go therefore to the thoroughfares, 
and invite to the marriage feast as many as you find.’  And 
those servants went out into the streets and gathered all 
whom they found, both bad and good; so the wedding hall 
was filled with guests.  “But when the king came in to look 
at the guests, he saw there a man who had no wedding 
garment; and he said to him, `Friend, how did you get in 
here without a wedding garment?’ And he was speechless.  
Then the king said to the attendants, `Bind him hand and 
foot, and cast him into the outer darkness; there men will 
weep and gnash their teeth.’  For many are called, but few 
are chosen.” 

Meditation: What can a royal wedding party tell us about 
God’s kingdom? One of the most beautiful images used in 
the Scriptures to depict what heaven is like is the wedding 
celebration and royal feast given by the King for his newly-
wed son and bride. Whatever grand feast we can imagine 
on earth, heaven is the feast of all feasts because the Lord 
of heaven and earth invites us to the most important 
banquet of all - not simply as bystanders or guests - but as 
members of Christ’s own body, his bride the church! The 
last book in the Bible ends with an invitation to the wedding 
feast of the Lamb - the Lord Jesus who offered his life as 
an atoning sacrifice for our sins and who now reigns as 
King of Kings and Lord of Lords. The Spirit and the Bride 
say, Come! (Revelations 22:17).  The Lord Jesus invites us 
to be united with himself in his heavenly kingdom of peace 
and righteousness. 
Whose interests come first - God or mine?
Why does Jesus’ parable of the marriage feast seem to 
focus on an angry king who ends up punishing those who 

  Daily Reading & Meditation
They would not come to the feast!

refused his invitation and who mistreated his servants? 
Jesus’ parable contains two stories. The first has to do with 
the original guests invited to the marriage  feast. The king 
had sent out invitations well in advance to his subjects, so 
they would have plenty of time to prepare for coming to 
the feast. How insulting for the invited guests to then 
refuse when the time for celebrating came! They made 
light of the King’s request because they put their own 
interests above his. They not only insulted the King but the 
heir to the throne as well. The king’s anger is justified 
because they openly refused to give the king the honor he 
was due. Jesus directed this warning to the Jews of his day, 
both to convey how much God wanted them to share in the 
joy of his kingdom, but also to give a warning about the 
consequences of refusing his Son, their Messiah and 
Savior. 

An invitation we cannot refuse!
The second part of the story focuses on those who had no 
claim on the king and who would never have considered 
getting such an invitation. The “good and the bad” along 
the highways certainly referred to the Gentiles (non-Jews) 
and to sinners. This is certainly an invitation of grace - 
undeserved, unmerited favor and kindness! But this 
invitation also contains a warning for those who refuse it 
or who approach the wedding feast unworthily. God’s 
grace is a free gift, but it is also an awesome responsibility. 
Cheap grace or costly grace?
Dieterich Bonhoeffer, a Lutheran pastor and theologian in 
Germany who died for his faith under Hitler’s Nazi rule, 
contrasted “cheap grace” and “costly grace”. 
“Cheap grace is the grace we bestow on ourselves... the 
preaching of forgiveness without requiring repentance... 
grace without discipleship, grace without the cross, grace 
without Jesus Christ, living and incarnate... Costly grace is 
the gospel which must be sought again and again, the gift 
which must be asked for, the door at which a man must 
knock. Such grace is costly because it calls us to follow 
Jesus Christ. It is costly because it costs a man his life, and 
it is grace because it gives a man the only true life.”
God invites each of us as his friends to his heavenly 
banquet that we may celebrate with him and share in his 
joy. Are you ready to feast at the Lord’s banquet table? 
“Lord Jesus, may I always know the joy of living in your 
presence and grow in the hope of seeing you face to face 
in your everlasting kingdom.” 
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Phương Cách Lần Hạt Chuỗi Mân Côi
Đẹp Lòng Chúa Và Mẹ

Dưới đây là những lời khuyên của Thánh Louis de Monfort được trích từ 
sách ‘Bí Mật Kinh Mân Côi’ do Cao Tấn Tĩnh dịch.  Những phương cách 
này giúp chúng ta nhận được những ơn phúc Đức Mẹ đã hứa ban cho 
những ai siêng năng lần hạt Mân Côi cách sốt sắng.

1. Không mắc tội trọng

“…Không phải dài dòng kinh kệ, mà là nguyện cầu một cách nhiệt tâm mới là điều làm đẹp lòng Thiên 
Chúa và đánh động được lòng của Ngài. Chỉ cần đọc một kinh Kính Mừng cách xứng đáng mà thôi thì còn 
hơn là đọc chẳng ra làm sao cả một tràng 15 chục kinh. Hầu hết người Công giáo đọc kinh Mân Côi hoặc 
đủ 15 ngắm hay 5 ngắm, ít nhất là mấy chục kinh. Thế mà tại sao lại có ít người bỏ đàng tội lỗi để đi đường 
nhân đức trọn lành? Chắc hẳn là vì họ đã không đọc kinh Mân Côi cách xứng đáng. Đây cũng là một dịp tốt 
để chúng ta nghĩ lại cách chúng ta cầu nguyện, nếu chúng ta thực sự muốn làm hài  lòng Thiên Chúa và trở 
nên thánh thiện hơn. Để có lợi khi đọc kinh Mân Côi, người ta cần phải ở trong Ơn Nghĩa Chúa, hay tối 
thiểu cũng phải có lòng hoàn toàn muốn từ bỏ mọi tội trọng…”

2. Đọc một cách cung kính 

“…Tôi xin thêm là kinh Mân Côi phải được đọc một cách cung kính nữa. Như thế có nghĩa là kinh Mân Côi 
phải được đọc, cung kính bao nhiêu có thể, bằng cách quì gối, hai tay chắp lại lần chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên, 
đối với bệnh nhân, dĩ nhiên nằm đọc ở trên giường hay nếu đang di chuyển, họ có thể vừa đi vừa đọc, và 
nếu cơn bệnh không cho phép quì gối, họ có thể ngồi hay đứng mà đọc. Cũng có thể đọc Kinh Mân Côi ngay 
khi làm việc, nếu phận sự hằng ngày giữ chân người ta ở tại công việc, vì công việc tay chân không luôn 
luôn gây trở ngại cho khẩu nguyện…” 

3. Suy Niệm

“…Khi quí bạn xin Chúa Thánh Linh giúp quí bạn cầu nguyện cho nên, quí bạn hãy tự đặt mình trước sự 
hiện diện của Chúa trong chốc lát, rồi hãy dâng những chục kinh theo cách thức mà tôi sẽ chỉ cho quí bạn 
sau này.  Trước khi bắt đầu mỗi chục kinh, hãy thinh lặng đôi chút, và hãy chiêm ngắm mầu nhiệm mà quí 
bạn sắp sửa kính nhớ trong chục kinh đó. Hãy luôn luôn nhớ xin Chúa Toàn Năng, vì mầu nhiệm này và nhờ 
lời cầu bầu của Thánh Mẫu, một trong những nhân đức nổi bật nhất của mầu nhiệm ấy hay một trong những 
nhân đức mà quí bạn cần đặc biệt... ” 

4. Cần xin ơn rõ ràng

“..Cẩn thận tránh hai điều nguy hiểm mà hầu hết người ta gặp phải khi đọc kinh Mân Côi. Điều thứ nhất là 
không cầu xin ơn gì cả, do đó, khi có được hỏi về ý chỉ kinh Mân Côi họ không biết đằng nào trả lời. Bởi 
thế, khi đọc kinh Mân Côi, hãy nhớ xin một ơn đặc biệt nào đó. Hãy xin Thiên Chúa giúp mình vun trồng 
một trong những nhân đức lớn của Kitô giáo hay khắc chế được một trongnhững tội lỗi  của mình... ”  

5. Không đọc chiếu lệ, vô lễ, bất kính

“….Điều lầm lạc lớn thứ hai mà nhiều người mắc phải khi đọc kinh Mân Côi, đó là không có chủ ý gì hơn 
ngoài chủ ý đọc cho xong nhanh bao nhiêu có thể! Điều này xẩy ra là vì nhiều người trong chúng ta coi kinh 
Mân Côi như một gánh nặng, mà nếu không đọc thì càng nặng nề hơn, đặc biệt là nó đè nặng lên lương tâm 
của chúng ta, vì chúng ta đã hứa đọc thường xuyên hay đã được dạy đọc như một việc thống hối, ngược lại 
với ý muốn của chúng ta một cách nào đó... ”
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