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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

• Chúa Nhật 11/6. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ Trọng.
• Thứ Hai 12/6 trong Tuần 10 Thường niên.
• Thứ Ba 13/6. Lễ Thánh Antôn Pađôva, Linh mục,

Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
• Thứ Tư 14/6 trong Tuần 10 Thường niên.
• Thứ Năm 15/6 trong Tuần 10 Thường niên.
• Thứ Sáu 16/6 trong Tuần 10 Thường niên.
• Thứ Bảy 17/6. Biệt kính Đức Mẹ.
• Chúa Nhật 18/6. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Lễ Trọng.

TĨNH TÂM 
THỪA TÁC VIÊN CHO RƯỚC LỄ & 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM (17/6)

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Kính Mình Máu Thánh 
Chúa Kitô (Chúa nhật 18/6), Bổn mạng Nhóm Thừa Tác 
Viên Cho Rước Lễ Ngoại Thường, và Lễ Kính Thánh 
Tâm Chúa Giêsu (thứ Sáu 23/6), Bổn mạng Đoàn Liên 
Minh Thánh Tâm, Cha Chính xứ sẽ giúp hướng dẫn 
Tĩnh tâm cho hai đoàn thể này vào thứ Bảy (17/6) sau 
Thánh Lễ 6:00 chiều, từ 7 pm – 9 pm tại Nhà nguyện 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
GIÁO KHU 12 (13/6)

Nhân ngày lễ kính Thánh Antôn 13/6, bổn mạng của 
giáo khu 12, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp chúc mừng đến các gia đình trong Giáo khu 12.  

Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh bổn mạng 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.

TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU 
ĐẾN GIÁO XỨ (17/6)

Nhân Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 
(1917-2017), Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du sẽ đến Giáo 
phận Dallas từ ngày 2/6 đến 24/6, và sẽ đến Giáo xứ chúng 
ta vào thứ Bảy ngày 17/6 từ 6 pm – 9 pm. Xin mọi người 
đến tham dự Thánh lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa lúc 6 
giờ chiều và cầu nguyện trước Thánh tượng Fatima sau đó. 
Những ai không thể đến tham dự việc kính Đức Mẹ Fatima 
dịp này tại Giáo xứ có thể đến các giáo xứ khác. Xin vào 
website www.dallasfatimatour.com để biết chương trình 
kính Đức Mẹ Fatima Thánh du ở các giáo xứ bạn.

On the occasion of 100 year anniversary (1917-2017) 
of Our Lady’s apparition in Fatima, the International 
Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima is touring the 
Diocese of Dallas June 2nd through June 24th and will 
come to our parish on Saturday June 17th from 6 pm - 9 pm. 
Please come for the Holy Mass of the Solemnity of the Body 
and Blood of Christ at 6 pm and the prayer service in honor 
of the Lady of Fatima afterwards. You may go to www.
dallasfatimatour.com for the schedule of other hosting 
parishes. 

ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO

Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ HCG sẽ bán nến - 
tranh ảnh - cake để gây quỹ giúp người nghèo nhân dịp 
mừng Mẹ Fatima thánh du đến Giáo Xứ và mừng ngày 
Hiền Phụ vào chiều thứ Bảy 17/6 và ngày Chủ nhật 18/6.

Kính mời Ông Bà Anh Chị Em ủng hộ gây quỹ để 
giúp người nghèo.

PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

xin chân thành phân ưu cùng tang quyến 
trước sự ra đi của

Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thăng
Sinh ngày 23/2/1924

Tạ thế ngày 31/5/2017

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện 
xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita về Thiên 
Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH
EUCHARISTIC ADORATION

Thursday June 15th from 8 pm - 9 pm

Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration 
with music, Scripture & reflection in accordance 

with Pope Francis’s intentions, personal prayer time, 
and optional Sacrament of Reconciliation

Corpus Domini
All young adults are invited
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 11/6/2017 - 7:00 PM

Giáo Khu 2    Ô/B Lý Phước Hồng 972-816-9109
          2918 Spring Brook Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 10  Ô/B Phạm Văn Địa 469-288-2310
          1817 Lantana Dr., Garland, TX 75040 

RƯỚC KIỆU LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (18/6)

Để tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại 
qua Mầu Nhiệm Thánh Thể, nhân dịp mừng Lễ Kính Mình 
Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ có tổ chức cuộc Rước Kiệu 
Thánh Thể trong sân Đậu Xe Nhà thờ vào chiều Chúa nhật 
ngày 18/6 sau Thánh Lễ 5:00 chiều, từ 6:00 pm - 7:00 pm. 
Cuộc Rước Kiệu sẽ do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể phụ 
trách. Kính mời mọi người trong Giáo xứ đến tham dự 
đông đủ.

THƯ CẢM ƠN 
CỦA CHA PHÓ GIUSE NGUYỄN MINH QUANG

Quý ông bà và anh chị em thân mến, 

Vào thứ Tư ngày 14 tháng 6, cha Quang sẽ dẫn một 
nhóm bạn trẻ về Lai Châu, miền Bắc của Việt Nam. Đây là 
chuyến đi cảm nghiệm để đụng chạm với thực tế và giúp đỡ 
những người nghèo tại những vùng sâu, vùng xa trên núi. 
Đây là cơ hội rất tốt để các em có thể tận mắt chứng kiến và 
trải nghiệm về sự nghèo khổ của người dân để các em biết 
quý trọng những gì mình đang có.

 Nhân đây cūng xin được nói lên lời tri ân đến quý ông 
bà và anh chị em vì tình thương mến đã hỗ trợ cho nhóm từ 
mặt tinh thần cho đến vật chất. Quý ông bà và anh chị em 
không những chỉ cầu nguyện, nhưng còn biếu thuốc men, 
quần áo và hiện kim để nhóm có thể mang về giúp cho 
những người nghèo. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn 
đến từng vị ăn nhân rất thân thương và xin hãy tiếp tục cầu 
nguyện cho nhóm chúng con đi và về được bình an. 

 Trong Chúa Kitô, 

Cha Phó Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

GIÁO XỨ MỪNG LỄ BỔN MẠNG (25/6)

Vào Chúa nhật 25/6, Giáo xứ sẽ mừng trọng thể Lễ 
Bổn Mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhân dịp này, Giáo 
xứ sẽ bắt đầu chương trình 1 năm mừng Kỷ niệm 25 năm 
thành lập, từ 25/6/2017 đến 24/6/2018. 

Chương trình Lễ Bổn mạng hôm Chúa nhật 25/6/2017 
như sau:

8 am: Tập trung
8:30 am: Rước kiệu trong khuôn viên Giáo xứ.
9:30 am: Thánh lễ
10:45 am: Tiệc mừng tại Hội trường Thánh An Phong

Lưu ý: Chúa nhật 25/6 sẽ không có Thánh lễ 7:30 
am & 10 am và thay vào đó là Thánh lễ 9:30am. Vẫn có 
Thánh lễ 12 pm & 5 pm. 

MÙA HÈ ĐI CHƠI NHƯNG VẪN ĐI LỄ

Trong dịp Hè, nhiều người và gia đình đi chơi xa, 
nhưng đừng quên bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa 
nhật. Nếu muốn biết nơi mình đi đến có Nhà thờ 
Công giáo gần đó, xin vào www.masstimes.org . Chỉ 
cần cho biết địa chỉ hoặc zip code nơi mình đang ở, 
website này sẽ cho biết ngay.

It can be difficult for Ca tholics to  find a Mass 
when traveling or when it is not practical to attend 
their regular parishes. Masstimes.org makes it much 
easier to search for a Mass by presenting all the 
possibilities in a geographical area on one page. This 
website provide worship times, church locations, 
contact information, website links and maps. There 
are 117,000 churches in 201 countries/territories. 
Mass Times cooperates with parishes, dioceses and 
bishops’ councils and conferences to assemble the 
information about the churches. Mass Times only lists 
Catholic churches that are on diocesan web sites or 
information provided by a dioceses.

information about the churches. Mass Times only lists 

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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RAO HÔN PHỐI
Lần II

* Anh Đào Duy Khánh, con ông Đào Văn Trọng và
bà Nguyễn Thị Tuyết, sẽ kết hôn với chị Hoàng Thị Ánh 
Kim, con ông Hoàng Thanh Vang và bà Lê Thị Đậu, vào 
thứ Bảy ngày 22/7/2017.

* Anh Phạm Duy, con ông Phạm Trung và bà Phạm
Quý, sẽ kết hôn với chị Đỗ Kim Anh, con ông Đỗ Thế 
Hòa (qua đời) và bà Phan Thị Thúy Hồng, vào thứ Bảy 
ngày 28/10/2017

Ai biết những đôi này có ngăn trở xin thông báo cho 
cha chánh xứ. Chân thành cảm ơn.

TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI DCCT HẢI NGOẠI
Redemptorist Vocation “Come & See” Week

Văn phòng Ơn Gọi của Phụ tỉnh Dòng Chúa Việt 
Nam Hải Ngoại sẽ tổ chức Tuần Lễ Tìm Hiểu Ơn Gọi 
“Đến & Xem” tại Dallas từ ngày 19 - 27/6/2017. Muốn 
biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Cha Giám đốc Steven 
Tran, C.Ss.R. (520-289-7732) hoặc Cha Phó Giám đốc 
Joseph Lê Duy, C.Ss.R. (214-448-9307). Những ai quan 
tâm cũng có thể ghi danh ở website: www.cssrvocations.
com/come-see/

The Vocation Office of the Extra-Patriam Redemptorist 
Vice-Province will hold the “Come &See Vocations Week”in 
Dallas from June 19-27 for men, ages 18 and up. Please contact 
Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (520-289-7732) or Fr. Joseph Le, C.
Ss.R. (214-448-9307). Online registration at www.cssrvocations.
com/come-see/

COME & SEE RETREAT/KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI
DÒNG TRINH VƯƠNG

Have you ever wondered what life is like in a 
convent? You’re invited to experience it for yourself; 
attend a “Come and See” Retreat with the Sisters of Mary, 
Queen (Dòng Đức Mẹ Trinh Vương) from June 19-22, 
2017! 

Thân mời các em nữ từ 18 tuổi trở lên đến thăm Nhà 
Dòng và chia sẻ cuộc sống với các Sơ tại Tu Viện Irving, 
TX từ ngày 19 - 22 tháng 6, 2017. 

Please contact Sơ Huyền for more information: 
Cell Phone (816) 719-5899 
or Convent Phone: (469) 417-0123.   
E-mail: cmrvocation@yahoo.com.
Website: www.trinhvuong.org

THỰC HIỆN KỶ YẾU MỪNG 25 NĂM
 THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức trọng 
thể mừng Kỷ Niệm 25 năm thành lập giáo xứ vào ngày 23 
tháng 1 năm 2018. Suốt 25 năm, trải qua bao bước thăng 
trầm, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ bé đã trở 
thành một Giáo Xứ lớn với biết bao hoạt động phục vụ 
cho lợi ích hằng ngàn gia đình của cộng đoàn Đức Tin 
Công Giáo Việt Nam tại vùng Dallas.

Để đánh dấu ngày kỷ niệm trọng đại nầy, đồng thời 
thực hiện một tài liệu lịch sử về sự hình thành giáo xứ và 
mọi sinh hoạt từ ngày thành lập đến giờ, Ban Tổ Chức 
Ngân khánh Giáo xứ xin trân trọng thông báo:

1. Thực hiện một tập Kỷ Yếu tặng mỗi gia đình có
ghi danh sổ danh bộ. Nội dung Kỷ Yếu là những tài liệu, 
hình ảnh theo diễn biến từ ngày thành lập giáo xứ đến 
giờ: bao gồm cơ sở, nhà thờ, các Linh mục chánh, phó xứ, 
các hoạt động của tất cả ban ngành đoàn thể…

a) Để có đủ những tư liệu cho việc thực hiện kỷ
yếu, xin tất cả quý trưởng các ban ngành, đoàn thể, giáo 
khu biên soạn tóm tắt tiểu sử từ ngày thành lập, tối đa 3 
trang và chọn hình ảnh các vị trưởng, hình sinh hoạt có 
ghi chú, tất cả khoảng 20 tấm.

b) Ban thực hiện kỷ yếu cũng rất cần những hình
ảnh nhà thờ, miếng đất, và hoạt động giáo xứ trong những 
năm đầu tiên, nếu ai có xin vui lòng cung cấp cho.

2. Thi viết văn thơ, tiếng Việt và Anh ngữ viết về
giáo xứ và hoạt động đủ mọi thể loại có giải thưởng, mỗi 
bài viết dài tối đa 4 trang. Sẽ có ban giám khảo duyệt xét 
và chọn đăng cho Đặc San Kỷ niệm 25 năm Giáo Xứ sẽ 
phát hành ngày lễ mừng 25 năm.

3. Ban thực hiện Kỷ Yếu và thi viết văn thơ sẽ bắt
đầu nhận bài vở, hình ảnh từ đầu tháng 6-2017 cho đến 
cuối tháng 9-2017.

Email, xin gửi về sinhkyyeu25@gmail.com. Hình 
ảnh xin gửi về văn phòng giáo xứ nhờ chuyển Ban Kỷ 
yếu. Nếu có thắc mắc xin vui lòng gọi Anh Đặng Hiếu 
Sinh: 214-284-5179
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PRO-LIFE BOOT CAMP 2017
One Session Only: July 28-August 1
University of Dallas in Irving, Texas
Youth For Life Pro-Life Boot Camp is one of the best 

opportunities for young people to become involved in the 
work of the pro-life movement.

Boot Camp is for students entering high school, who are 
ages 14-17.

Activities include praying at Dallas area abortion 
centers, talks from experts on pro-life issues, skits, pro-
life testimonials, Mass and the Sacraments and volunteer 
projects. Complete schedule here

For more information on Youth For Life Boot Camp, 
contact Youth For Life Director Jacquelyn Smith at 469-
399-7495 or jsmith@prolifedallas.org.

U.S CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS
(USCCB) ANNUAL SPRING GENERAL ASSEMBLY 

(JUN 14-15)
Please pray for our Chief Shepherd, Bishop Edward 

Burns, and Auxiliary Bishop Greg Kelly, as they travel 
to attend the U.S. Conference of Catholic Bishops 
(USCCB) annual Spring General Assembly, June 14-15, 
in Indianapolis, Indiana. The full body of bishops will 
address important issues to our faith and our world 
including religious persecution, immigration, and the 
upcoming Synod of Bishops. Let us pray God grant them 
wisdom and guide them as they work to lead our Church 
in the United States. The General Assembly meetings 
are scheduled to be livestreamed, and the livestream will 
be available on the USCCB website (usccb.org).

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 4/6/2017

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:      $12,595.00
Tiền Thuê Hội Trường:            $200.00
Tiền Quảng Cáo:            $460.00
Tiền In Sách:           $250.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn Số   Tên             Số Tiền
0311    Triệu Đức Đoàn     $100.00
0312    Triệu Đức Đoàn     $100.00
0395    Nguyễn Thiệu     $200.00
0606    Nguyễn Trang     $100.00
0609    Bùi Thị Xuyến     $300.00
0670    Lê Trung Thược  $100.00

Quỹ Bãi Đậu Xe (Parking Lot Fund)
SDB    Tên Số Tiền 
0004    Cao Sĩ Chí Cường  $100.00
0013    Ẩn Danh    $50.00
0023    Đặng Hiếu Sinh    $20.00
0055    Nguyễn Thị Khuyến  $100.00
0074    Hoàng Quốc Toản    $25.00
0125    Nguyễn Thị Phần     $100.00
0299    Nguyễn Trung Tín       $10.00
0384    Ngô Bryant        $5.00
0394    Đoàn Thanh Tâm         $4.00
0462    Vũ Văn Chúc        $10.00
0498    Trần Minh         $10.00
0514    Trương Quang Tuyến         $5.00
0661    Trần Quý Đôn        $20.00
0769    Trần Văn Dũng        $10.00
0816    Trần Đức        $20.00
0965    Ẩn Danh      $100.00
1035    Phạm Thị Kim Dung       $10.00
1301    Hồng Tuấn         $10.00

1308    Nguyễn Vũ Thi       $10.00
1529    Phan Văn Bền       $20.00
1735    Đoàn Mai       $20.00
1754    Trần Kim Trung     $100.00
1795    Võ Bá Vinh       $20.00
2083    Man Duc Nguyen       $20.00
2311    Nguyễn Ngọc Phát       $10.00
2349    Lê Long Hưng     $500.00
2494    Thomas Hunt       $20.00
2530    Đỗ Xuân Thanh         $5.00
2619    Phạm Đức Tân       $10.00
2700    Phạm Đình Phụng      $20.00
2750    Dương Duyên       $10.00
2791    Phạm Văn Ngọc       $50.00

     HP Roofing (Phạm Hào)  $500.00 
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THÖ CUÛA HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM GÖÛI COÄNG ÑOÀNG DAÂN CHUÙA TAÏI VIEÄT NAM

Ngaøy 01 thaùng 06 naêm 2017 

Anh chò em thaân meán trong Ñöùc Kitoâ, 

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ göûi ñeán Quoác Hoäi Vieät Nam khoùa XIV moät soá nhaän ñònh vaø suy nghó veà Luaät Tín 
ngöôõng, Toân giaùo 2016. Chuùng toâi noùi leân nhöõng nhaän ñònh vaø suy nghó naøy “nhaân danh coäng ñoàng tín höõu Coâng 
giaùo Vieät Nam”, vì theá chuùng toâi cuõng xin göûi baûn vaên naøy ñeán taát caû anh chò em, ñeå taát caû chuùng ta cuøng suy nghó 
vaø caàu nguyeän cho daân toäc Vieät Nam thaân yeâu, ñang phaûi ñoái dieän vôùi nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch trong vieäc xaây 
döïng ñaát nöôùc thaønh moät xaõ hoäi thaät söï coâng baèng, daân chuû vaø vaên minh.

***

HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM NHAÄN ÑÒNH VEÀ LUAÄT TÍN NGÖÔÕNG, TOÂN GIAÙO 2016

Kính göûi: Baø Nguyeãn Thò Kim Ngaân, Chuû tòch Quoác Hoäi Vieät Nam, Khoùa XIV, 

Quyù Ñaïi bieåu Quoác Hoäi Vieät Nam, Khoùa XIV 

Kính thöa Quyù Vò, Ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2016, Quoác Hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät 
Nam khoùa XIV, kyø hoïp thöù 02, ñaõ thoâng qua Luaät Tín ngöôõng, Toân giaùo. Ñieàu 66 cuûa Boä Luaät quy ñònh: 
“Luaät naøy coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2018”. Laø nhöõng ngöôøi chòu aûnh höôûng tröïc 
tieáp töø Boä Luaät naøy, chuùng toâi, Hoäi ñoàng Giaùm muïc, nhaân danh coäng ñoàng tín höõu Coâng giaùo Vieät Nam, 
muoán neâu leân moät soá nhaän ñònh vaø suy nghó. 

1. Boä Luaät naøy coù moät soá ñieåm môùi vaø tích cöïc, chaúng haïn quan taâm ñeán nhu caàu toân giaùo cuûa
nhöõng ngöôøi bò taïm giam hoaëc ôû tröôøng giaùo döôõng (Ñieàu 6); nhu caàu toân giaùo cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi 
(Ñieàu 8, 47); ngöôøi nöôùc ngoaøi hoïc taïi cô sôû ñaøo taïo toân giaùo taïi Vieät Nam (Ñieàu 49). Boä Luaät naøy cuõng 
nhìn nhaän caùc toå chöùc toân giaùo laø phaùp nhaân phi thöông maïi keå töø ngaøy ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm 
quyeàn coâng nhaän (Ñieàu 30). 

2. Tuy nhieân, Boä Luaät naøy laïi coù nhieàu ñieàu khieán chuùng toâi quan ngaïi. Cuï theå veà vieäc caùc toå chöùc
toân giaùo tham gia hoaït ñoäng trong lónh vöïc giaùo duïc vaø y teá. Theo Döï thaûo 5 ngaøy 17-08-2016, caùc toå 
chöùc toân giaùo “ñöôïc thaønh laäp cô sôû giaùo duïc theo heä thoáng giaùo duïc quoác daân” (Ñieàu 53), vaø “ñöôïc 
thaønh laäp cô sôû khaùm beänh, chöõa beänh, cô sôû baûo trôï xaõ hoäi, nhaø xaõ hoäi” (Ñieàu 54). Nhöng trong Luaät 
Tín ngöôõng, Toân giaùo, vaán ñeà naøy ñöôïc goùi goïn trong ñieàu 55 vôùi nhöõng töø ngöõ toång quaùt vaø mô hoà: 
“Ñöôïc tham gia caùc hoaït ñoäng giaùo duïc, ñaøo taïo, y teá, baûo trôï xaõ hoäi vaø töø thieän, nhaân ñaïo, theo quy 
ñònh cuûa phaùp luaät coù lieân quan”. Tham gia theá naøo? Tham gia tôùi möùc naøo? Tham gia coù ñoàng nghóa 
vôùi vieäc thaønh laäp cô sôû khoâng? Nhö vaäy, neáu so saùnh vôùi caùc baûn Döï thaûo 4 vaø Döï thaûo 5, thì Luaät Tín 
ngöôõng, Toân giaùo coù nhöõng böôùc luøi. 

3. Ngoaøi ra, Luaät Tín ngöôõng, Toân giaùo tieáp tuïc cuûng coá cô cheá xin-cho. Boä Luaät naøy khoâng duøng
töø “xin pheùp” vaø “cho pheùp”, thay vaøo ñoù laø caùc töø “ñaêng kyù, thoâng baùo, ñeà nghò”. Vieäc thay ñoåi töø ngöõ 
nhö treân taïo caûm giaùc coù söï côûi môû hôn, nhöng vì caùc toå chöùc toân giaùo vaãn phaûi thoâng baùo vôùi chính 
quyeàn vaø chính quyeàn coù theå chaáp thuaän hoaëc khoâng chaáp thuaän, neân roát cuoäc vaãn laø cô cheá xin-cho. 
Cô cheá naøy cho thaáy töï do tín ngöôõng toân giaùo khoâng thaät söï ñöôïc coi laø quyeàn cuûa con ngöôøi nhöng chæ 
laø aân hueä caàn phaûi xin vaø ñöôïc ban phaùt. Chính cô cheá ñoù hôïp phaùp hoùa söï can thieäp cuûa chính quyeàn 
vaøo sinh hoaït noäi boä vaø kieåm soaùt chaët cheõ moïi hoaït ñoäng toân giaùo. 

(Xem tieáp trang 8)



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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4. Cuøng vôùi nhöõng nhaän ñònh treân, chuùng toâi muoán neâu leân moät vaøi suy nghó. AÅn saâu beân trong
nhöõng baát caäp ñaõ trình baøy laø caùch nhìn cuûa chính quyeàn veà toân giaùo vaø caùc toå chöùc toân giaùo. Chính 
quyeàn nhìn caùc toân giaùo thuaàn tuùy treân bình dieän chính trò, xem caùc toå chöùc toân giaùo nhö nhöõng löïc 
löôïng ñoái khaùng. Do caùch nhìn nhö theá, trong Luaät Tín ngöôõng, Toân giaùo, coù nhöõng ñieäp khuùc ñöôïc laëp 
ñi laëp laïi nhieàu laàn, nhö “theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät”; “chia reõ daân toäc, chia reõ toân giaùo”, hoaëc nhöõng 
khaùi nieäm mô hoà tröøu töôïng nhö “xaâm phaïm quoác phoøng, an ninh”; “xaâm phaïm chuû quyeàn quoác gia”; 
“xaâm phaïm traät töï an toaøn xaõ hoäi, moâi tröôøng”. Nhöõng ñieäp khuùc vaø nhöõng töø ngöõ mô hoà treân raát deã bò 
laïm duïng ñeå quy keát traùch nhieäm vaø leân aùn caùc toå chöùc toân giaùo khi chính quyeàn khoâng haøi loøng. Cuõng 
vaäy, chính quyeàn tieâu toán bieát bao tieàn cuûa vaø nhaân löïc ñeå theo doõi, doø xeùt, kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng toân 
giaùo, ñoàng thôøi tìm caùch söû duïng caùc toå chöùc toân giaùo nhö coâng cuï cuûa cheá ñoä. Trong khi ñoù, nhöõng hoaït 
ñoäng cuûa caùc toân giaùo trong lónh vöïc töø thieän, y teá vaø giaùo duïc khoâng ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng möùc, thaäm 
chí bò ngaên caûn. Ngoaøi ra, taïi moät soá cô sôû ñaøo taïo caùn boä vaø sinh vieân, Ñaïo Coâng giaùo ñöôïc trình baøy 
vôùi nhöõng thaønh kieán thuø nghòch, taïo neân nhaän ñònh sai laàm vaø hình aûnh bieán daïng veà Giaùo Hoäi Coâng 
giaùo nôi theá heä treû. Caùch nhìn vaø caùch haønh xöû nhö vaäy coù nguy cô laøm maát baûn saéc ñích thöïc cuûa caùc 
toân giaùo, gaây chia reõ trong noäi boä caùc toân giaùo cuõng nhö giöõa caùc tín ñoà vaø ngöôøi ngoaøi toân giaùo, voán 
laø nhöõng haønh vi bò Luaät naøy nghieâm caám (Ñieàu 5). Thieát nghó Quoác Hoäi caàn coù moät taàm nhìn tích cöïc 
hôn veà caùc toân giaùo vaø caùc toå chöùc toân giaùo. 

5. Chính quyeàn keâu goïi caùc toân giaùo ñoàng haønh vôùi daân toäc, chuùng toâi hoaøn toaøn ñoàng yù, nhöng
thieát töôûng neân phaân bieät roõ daân toäc vaø cheá ñoä. Lòch söû daân toäc Vieät Nam noùi rieâng vaø lòch söû theá giôùi 
noùi chung cho thaáy raèng caùc cheá ñoä chính trò thay ñoåi theo thôøi gian, coøn daân toäc thì tröôøng toàn. Do ñoù, 
phaûi ñaët lôïi ích cuûa daân toäc leân treân heát. Chuùng toâi nghó raèng, ñoàng haønh vôùi daân toäc laø ñoàng haønh vôùi 
nhöõng con ngöôøi cuï theå ñaõ vaø ñang laøm neân daân toäc naøy, nhaát laø nhöõng ngöôøi cuøng khoå vaø bò queân laõng. 
Ñoàng haønh vôùi daân toäc laø ñoàng haønh vôùi nhöõng giaù trò laøm neân di saûn tinh thaàn vaø vaên hoùa cuûa daân toäc 
Vieät Nam: choáng ngoaïi xaâm, giöõ gìn bôø coõi, choáng cöôøng quyeàn, töông thaân töông aùi, laù laønh ñuøm laù 
raùch… Theo yù nghóa ñoù, chuùng toâi cho raèng caùc toân giaùo noùi chung, Coâng giaùo noùi rieâng, luoân ñoàng haønh 
vôùi daân toäc, vì caùc toân giaùo khôi daäy nhöõng giaù trò tinh thaàn cao quyù trong loøng ngöôøi, daïy caùc tín ñoà 
cuûa mình toân troïng coâng baèng vaø leõ phaûi, soáng töø bi baùc aùi, toân troïng moïi ngöôøi vì chính phaåm giaù cuûa 
hoï, vaø nhö theá, goùp phaàn phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa daân toäc, coäng taùc tích cöïc vaøo vieäc 
xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû vaø vaên minh. 

Kính thöa Quyù Vò, 

Moät taàm nhìn ñuùng ñaén veà toân giaùo seõ laø tieàn ñeà cho söï toân troïng quyeàn töï do toân giaùo ñích thöïc 
cuûa ngöôøi daân. Hy voïng nhöõng goùp yù chaân thaønh vaø thaúng thaén cuûa chuùng toâi, xuaát phaùt töø traùch nhieäm 
vôùi lòch söû vaø loøng yeâu meán queâ höông, seõ ñöôïc Quoác Hoäi laéng nghe. Ñoái vôùi nhöõng vaên baûn höôùng daãn 
aùp duïng thi haønh Luaät ñang ñöôïc soaïn thaûo, chuùng toâi mong seõ coù nhöõng höôùng ñi môùi, taïo ñieàu kieän 
cho caùc toân giaùo coäng taùc tích cöïc hôn trong söï nghieäp xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc, vì moät Vieät Nam 
phoàn vinh, daân chuû vaø haïnh phuùc. 

Traân troïng kính chaøo. 

Laøm taïi Xuaân Loäc, ngaøy 01 thaùng 06 naêm 2017 

Chuû tòch HÑGMVN 
+ Giuse Nguyeãn Chí Linh Toång giaùm muïc TGP. Hueá

Toång thö kyù HÑGMVN
+ Pheâroâ Nguyeãn Vaên Khaûm Giaùm muïc GP. Myõ Tho

Thư Của Hội Đồng Giám Mục VN...  (Tiếp theo từ trang 7)
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COSMETIC-PERFURES-NUTRITION
COSMETIC - SKINCARE

Chuyên: Chăm sóc, chữa trị da nám và mụn.
Trang điểm cô dâu và dạ hội. Phun xâm thẩm mỹ.

Đại lý chính thức của hãng mỹ phẩm Shiseido, Menard, Kose và Hàn Quốc. 
Luôn có nhiều QUÀ TẶNG cho khách hàng. 
Bên trong Cali Saigon Mall, Garland, Texas

Website: www.vanthaoskincare.com

214.458.1584 - 972.767.8492

SPRING OF LOVE
Chuyên bán đầm xưng tội, 
flower girl, và các loại đầm 
trẻ em.
www.springoflove.us

972-532-7677

Album - Ngoại cảnh - Tiệc Cưới
Nhiều năm kinh nghiệm

214-718-8722
562-606-9430

PHOTO & CAMERA 
DŨNG BI

CầN NhIều Thợ NaIl
 Nam/Nữ

Ulux Nail Spa in uptown Dallas
(Bao lương nếu cần). Khu khách 
sang, tiệm làm sạch sẽ, thoải mái, 
vui vẻ. LL:

Vanna 469-487-5503 call/text

NHAØ BÌNH AN
GX ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

Xin lieân laïc chò Voõ Thò Ngoïc Lieâm 

972-234-0565
(xin ñeå laïi lôøi nhaén)

 Email: sales@dmhcg.net.  

              Columbarium Website: 
www.dmhcg.net

Picture Plaque:
  $200.00

Single Nameplate: 
 $300.00

Double Nameplate: 
 $375.00

luX SPa
Tiệm cần thợ bột nam nữ ok, 
bao lương theo khả năng.
Tiệm làm vui vẻ thoải mái.
Đi chung xe với chủ nếu cần.

214-680-4251(cell)
214-391-7880 (tiệm)

QUAÛNG CAÙO XIN GOÏI

972 - 414 - 7073
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3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042
972-276-7342

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Complete Auto Service
All Work Warranree

Thaønh Taân
Anh Baèng & John Bui

Moät nôi ñaùng tin caäy - Giaù caû phaûi chaêng cho Ñoàng Höông

Quan - Höng Quan Höng: 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua baùn nhaø ñaát trong toaøn vuøng Dallas vaø phuï caän 
- Nhaø môùi xaây, nhaø cuõ, nhaø ñaáu giaù, nhaø short sale, nhaø bò tòch 
thu, v.v...  Quaûn lyù nhaø cho möôùn, tìm ngöôøi möôùn nhaø, mua nhaø 
ñaàu tö cho möôùn, v.v... Taän taâm, kinh nghieäm, laøm vieäc quanh naêm.

Vaên phoøng ñoái dieän Richland College soá 445 E. Walnut St, phoøng 105, Richardson, TX 75081 

- SÖÛA OÁNG NÖÔÙC BÒ BEÅ, OÁNG GAS BÒ XÌ, HAØN OÁNG ÑOÀNG      
- THOÂNG NGHEÏT CAÙC LOAÏI OÁNG COÁNG, OÁNG MAÙY LAÏNH, MAÙY GIAËT..V.V.
- THAY MÔÙI HOAËC SÖÛA BÌNH NÖÔÙC NOÙNG (WATER HEATER)
- SÖÛA VOØI TÖÔÙI CAÂY, CAÙC LOAÏI FAUCETS, BOÀN TAÉM, MAÙY RÖÛA CHEÙN..V.V.
-THAY LOÏC NÖÔÙC, MAÙY XAY RAÙC, TOILET, QUAÏT HUÙT, CABINET, BATHTUB
- GAÉN CÖÛA KIEÁNG P. TAÉM.  NHAÄN LAØM TAÁT CAÛ COÂNG VIEÄC VEÀ NÖÔÙC

972-757-3921TRIEÀU PHAÏM

THÔÏ CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

Cần tuyển 
nhân viên

(lương giờ+commision+bonus)

- Nếu bạn cảm thấy cần các dịch vụ của 
chương trình chăm sóc sức khỏe, hãy gọi 
ngay hôm nay để xem nếu bạn đủ điều kiện

- Chúng tôi cần thêm y tá Việt Nam để chăm 
sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà
- Cần người giúp chăm sóc cho 1 bà cụ tại nhà
- Cần người giúp đăng ký gia nhập chương trình

Phú  CoNSTruCTIoN
Build & Remodel phòng ngủ - Nhà bếp 
- Phòng tắm - Patio - Cabinets, Granite 
counter top - Plumbing. Lót gạch-gỗ đủ 
loại - Sơn nhà trong, ngoài. Thay cửa - 
Hàng rào- Cầu thang - Trim - Molding.

 561-301-4843
469-203-1663

L/L Cheri Chúc Nguyễn 214-717-7787

Tel: 972-891-5571
550 S. Edmons Lane #202, Lewisville TX 75067

The areas of our practice include:
CrImINal - hÌNh SỰ 
ImmIGraTIoN - luẬT DI Trú
SoCIal SECurITY (SSa, SSI) - aN SINh XÃ hỘI

550 S. Edmonds Ln., suite 202
Contact Cheri Nguyen 214-717-7787

Nguyencheri@yahoo.com

FamIlY laW - luẬT GIa ĐÌNh
BuSINESS laW - ThƯƠNG mẠI

Nhận giữ trẻ ở bất cứ độ 
tuổi nào. 7 ngày 1 tuần.  
Xin liên lạc:

 325-280-1856

NhẬN GIữ TrẺ Ở roWlETT

mbui@sportcitytoyota.com

469-970-3495

SPorT CITY ToYoTa
lINh mIChaEl BuI

15 năm kinh nghiệm, từ Đông bắc 
Hoa Kỳ chuyển về Dallas để phục 

vụ quý vị đồng hương.

CầN NGƯờI
Cần 1 phụ nữ Việt tuổi từ 45 trở lên, 
sức khỏe tốt để giúp săn sóc và nấu 
ăn cho 1 cụ bà 78 tuổi.  Bao ăn ở, 
lương hậu. Xin l/l Bác sĩ Frederic 
Nguyễn: 

214-293-9034 
352-246-7110

CầN Thợ NaIl
Cần thợ nail biết làm chân tay nước 
và thợ bột.  Tiệm ở Richardson cách 
Garland 10 phút. Khu Mỹ trắng tip 
cao, chủ dễ chịu, môi trường làm việc 
thoải mái. Bao lương hoặc ăn chia.

               817-437-6061 
Vy           972-744-9888 work

Cho ThuÊ PhÒNG

Phòng dư cho thuê, gần 
chợ Sàigòn Mall. Ưu tiên 
cho phụ nữ độc thân

    214-518-8147 Cô Lý
   469-226-6288
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