
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
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

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

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi N. L. Thiên Tuyền ...214-926-9514

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

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

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

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

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

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

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

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

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

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

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật 13 thườNg NiêN NĂM a Ngày 2/7/2017
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 2/7 trong Tuaàn 13 Muøa Thöôøng nieân

năm A.
- Thöù Hai 3/7.  Lễ Thánh Tôma Tông đồ.  Lễ kính .
- Thöù Ba 4/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 5/7. Leã Thaùnh Antoân Zacaria, Linh muïc; 

Thaùnh EÂlisabeùt Boà Ñaøo Nha.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 6/7. Leã Thaùnh Maria Goâreùtti,

Trinh nöõ, Töû ñaïo.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 7/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 9/7 trong Tuaàn 14 Thöôøng nieân naêm A. 

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 7/2017

The Pope's Prayer Intention in July 2017

* Xin Ôn Cho Caùc Kitoâ Höõu Xa Lìa: Ñeå caùc
anh chò em cuûa chuùng ta soáng xa ñöùc tin, nhôø lôøi caàu 
nguyeän cuûa chuùng ta vaø chöùng töø Phuùc AÂm cuûa chuùng 
ta, ñöôïc taùi nhaän ra söï gaàn guõi nhaân haäu cuûa Chuùa, 
cuøng veû ñeïp cuûa ñôøi soáng Kitoâ giaùo.

* Lapsed Christians: That our brothers and sisters
who have strayed from the faith, through our prayer and 
witness to the Gospel, may rediscover the merciful 

closeness of the Lord and the beauty of Christian life.

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

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân vaøo ngaøy 
thöù Baûy 1/7/2017 cuûa ñoâi taân hoân:

Ñinh Vieät Cöôøng & Nguyeãn Thò Thuøy Linh
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 

chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 7/2017
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (6/7)
Moãi thöù Naêm haèng tuaàn, Giaùo xöù coù Chaàu Thaùnh

Theå chung baèng tieáng Vieät töø 6 giôø 30 chieàu cho ñeán 
luùc baét ñaàu Thaùnh Leã 7 giôø toái. Rieâng thöù Naêm ñaàu 
thaùng, seõ coù chaàu Thaùnh Theå theâm baèng tieáng Anh sau 
Thaùnh Leã 7 giôø toái.

* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (7/7)
Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán

tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 30 saùng 
ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 giôø toái. Caùc 
giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân trong thinh laëng.

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

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø 
ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

VAÁN ÑEÀ ÑAÄU XE TRONG KHUOÂN VIEÂN NHAØ THÔØ 

NOTICE ABOUT PARKING CARS

Ñeå naâng cao traùch nhieäm chung trong việc giữ gìn 
an ninh cho Giaùo xöù, ngoaøi nhöõng giôø sinh hoaït muïc 
vuï theo qui ñònh, nhöõng ai ñaäu xe trong khuoân vieân 
Giaùo xöù phaûi coù pheùp töø Vaên phoøng Giaùo xöù. Nhöõng 
xe naøo ñaäu quaù 24 tieáng maø khoâng coù giaáy pheùp do 
Giaùo xöù caáp seõ bò keùo ñi vaø chuû nhaân phaûi hoaøn toaøn 
chòu traùch nhieäm veà caùc phí toån. Caûm ôn söï thoâng caûm 
vaø coäng taùc cuûa moïi ngöôøi!

To ensure security in the church's premises, those 
cars which are left in the parking lot over 24 hours 
without the parking permit from the Parish Office will 
be towed away at the owners expense. Thank you for 
your understanding and cooperation in this matter!

THIỆN NGUYỆN GIÁO XỨ VỀ GIÚP NGƯỜI NGHÈO TẠI 
VIỆT NAM

Sau hai tuần làm việc bác ái tại Việt Nam (2/6-15/6), Đoàn 
Thiện nguyện GX Đức Mẹ HCG do Thầy Phó tế Vinhsơn Đàm Hữu 
Thư hướng dẫn, đã đi thăm Ba Giáo Phận: Bắc Ninh, Thanh Hóa, và 
Vinh tại miền Bắc Việt Nam. Tại Ba Giáo Phận này, đoàn đã trao 
tận tay cho tổ chức Caritas của các địa phận một số thuốc tây, một 
số quần áo cho mỗi vùng nhất là vùng bị lũ lụt ở Hà Tĩnh. Đoàn 
cũng đóng góp một số tiền cho các Giáo Xứ nghèo trong nỗ lực 
truyền giáo và giáo dục giới trẻ của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế 
Việt Nam tại Bắc Kạn, các Giáo Xứ cho người Dân tộc tại Bắc 
Ninh, Thanh Hóa và trao quà cho một số ông bà anh chị em bị bệnh 
phong cùi, những ông bà anh chị em khuyết tật và bị bỏ rơi. Đặc biệt 
đoàn đã đến thăm và giúp đỡ giáo dân Giáo Xứ Đông Yên đang bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi nhà máy Formosa nơi thải chất độc xuống 
biển gây ô nhiễn trầm trọng môi trường đến độ người dân sống bằng 
nghề đánh cá không dám tắm và ăn cá ở đây!

Về Sài Gòn, đoàn đã đến viếng thăm Giáo Xứ Thống Nhất thuộc 
tỉnh Bình Phước Giáo Phận Ban Mê Thuật và một số buôn làng nơi 
các anh em dân tộc sống đời sống nghèo nàn, hoang sơ. 

Thầy Phó tế Đàm Hữu Thư và phái đoàn xin tạ ơn Chúa và chân 
thành cám ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã đóng góp cho người 
nghèo và dâng lời cầu nguyện cho đoàn thiện nguyện Gíao xứ Đức 
Mẹ HCG trong chuyến đi vừa qua.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 2/7/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 Baø Coá Nguyeãn Vaên Cô 972-530-7028
2105 Aspen Lane, Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 2 A/C Phaùp Traâm 972-414-1348 
2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 3 OÂ/B Phaïm Ñöùc Laâm          214-549-0897 
4416 Southpointe Dr., Richardson, TX 75082

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

Giaùo Khu 10 Baø Nguyeãn Ngoïc AÙnh 214-264-5978
2522 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 11 A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng 972-384-0366 
123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094

Giaùo Khu 12 OÂ/B Phaïm Ñöùc Laâm 214-549-0897
4416 Southpointe Dr., Richardson, TX 75082

CHIEÁN DÒCH “HAI TUAÀN LEÃ CHO TÖÏ DO”
THE “FORTNIGHT FOR FREEDOM” 

CAMPAIGN

Haèng naêm, caùc giaùo phaän khaép nöôùc Hoa Kyø tieán 
haønh chieán dòch “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” baét ñaàu töø 
ngaøy 21/6 vaø tieáp tuïc ñeán ngaøy 4/7 khi quoác gia naøy 
möøng Ngaøy Leã Ñoäc Laäp. Ñöôïc caùc giaùm muïc Hoa 
Kyø khôûi xöôùng, saùng kieán naøy laø moät lôøi môøi goïi ñeán 
nhöõng ngöôøi Coâng giaùo haõy caàu nguyeän vaø ñöông ñaàu 
vôùi nhieàu thaùch ñoá hieän nay trong vieäc toân troïng töï do 
toân giaùo.

Chieán dòch keùo daøi 2 tuaàn leã coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái 
vôùi Giaùo hoäi Coâng giaùo vì trong nhöõng ngaøy naøy coù 
caùc leã vinh danh caùc thaùnh töû ñaïo ñaõ trung tín vôùi 
Thieân Chuùa khi phaûi ñoái dieän vôùi quyeàn löïc chính trò, 
chaúng haïn nhö Thaùnh John Fisher vaø Thaùnh Thomas 
More (22/6), Thaùnh Gioan Taåy Giaû (Leã Sinh nhaät 
24/6), Hai Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ (29/6), caùc 
Thaùnh Töû ñaïo Roâma Tieân khôûi (30/6). 

Chuû ñeà cuûa “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” laàn thöù 6 
naêm nay laø “Töï Do Cho Söù Maïng”. Xin vaøo website 
www.fortnight4freedom.org ñeå xem theâm nhöõng taøi 
lieäu höõu ích lieân quan ñeán töï do toân giaùo.

Every year, Dioceses across the United States 
of America observe the “Fortnight for Freedom” 
campaign, which begins on June 21st and continues 
until July 4th, when the nation celebrates its 
“Independence Day”. Launched by the U.S Conference 
of Catholic Bishops, this initiative is an annual 
invitation to Catholics to pray and address many 
current challenges to religious liberty. 

This fortnight is particularly significant for the 
Catholic Church, as its liturgical calendar celebrates a 
series of great martyrs who remained faithful in the face 
of persecution by political power—St. Thomas More 
and St. John Fisher, St. John the Baptist, SS. Peter and 
Paul, and the First Martyrs of the Church of Rome. 

The sixth-annual events theme of this year 
is “Freedom for Mission”. Please go to www. 
fortnight4freedom.org to look for other helpful 
materials with regard to the issue of religious liberty.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA DÒP  
LỄ ÑOÄC LAÄP

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa töø thöù Ba ngaøy 4/7 
tôùi thöù Naêm ngaøy 6/7 ñeå möøng Leã Ñoäc Laäp, vaø seõ môû 
cöûa laïi thöù Saùu ngaøy 7/7.

In observance of the Independence Day, the Parish 
Office will be closed from July 4 through July 6, and 
will open on July 7.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 24
MUØA THU 2017

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 
18 thaùng 8, 2017 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 18 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 19 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Thöù Saùu 25 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; 
Thöù Baûy 26 thaùng 8, 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.
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THÖÏC HIEÄN KYÛ YEÁU 
MÖØNG 25 NAÊM THAØNH LAÄP GIAÙO XÖÙ

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc troïng 
theå möøng Kyû Nieäm 25 naêm thaønh laäp giaùo xöù vaøo 
ngaøy 23 thaùng 1 naêm 2018. Suoát 25 naêm, traûi qua bao 
böôùc thaêng traàm, Coäng Ñoaøn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
nhoû beù ñaõ trôû thaønh moät Giaùo Xöù lôùn vôùi bieát bao hoaït 
ñoäng phuïc vuï cho lôïi ích haèng ngaøn gia ñình cuûa coäng 
ñoaøn Ñöùc Tin Coâng Giaùo Vieät Nam taïi vuøng Dallas.

Ñeå ñaùnh daáu ngaøy kyû nieäm troïng ñaïi naày, ñoàng thôøi 
thöïc hieän moät taøi lieäu lòch söû veà söï hình thaønh giaùo xöù 
vaø moïi sinh hoaït töø ngaøy thaønh laäp ñeán giôø, Ban Toå 
Chöùc Ngaân khaùnh Giaùo xöù xin traân troïng thoâng baùo:

1. Thöïc hieän moät taäp Kyû Yeáu taëng moãi gia ñình
coù ghi danh soå danh boä. Noäi dung Kyû Yeáu laø nhöõng 
taøi lieäu, hình aûnh theo dieãn bieán töø ngaøy thaønh laäp 
giaùo xöù ñeán giôø: bao goàm cô sôû, nhaø thôø, caùc Linh muïc 
chaùnh, phoù xöù, caùc hoaït ñoäng cuûa taát caû ban ngaønh 
ñoaøn theå…

a) Ñeå coù ñuû nhöõng tö lieäu cho vieäc thöïc hieän kyû
yeáu, xin taát caû quyù tröôûng caùc ban ngaønh, ñoaøn theå, 
giaùo khu bieân soaïn toùm taét tieåu söû töø ngaøy thaønh laäp, 
toái ña 3 trang vaø choïn hình aûnh caùc vò tröôûng, hình sinh 
hoaït coù ghi chuù, taát caû khoaûng 20 taám.

b) Ban thöïc hieän kyû yeáu cuõng raát caàn nhöõng hình
aûnh nhaø thôø, mieáng ñaát, vaø hoaït ñoäng giaùo xöù trong 
nhöõng naêm ñaàu tieân, neáu ai coù xin vui loøng cung caáp 
cho.

2. Thi vieát vaên thô, tieáng Vieät vaø Anh ngöõ vieát
veà giaùo xöù vaø hoaït ñoäng ñuû moïi theå loaïi vaø coù giaûi 
thöôûng; moãi baøi vieát daøi toái ña 4 trang. Seõ coù ban giaùm 
khaûo duyeät xeùt vaø choïn ñaêng cho Ñaëc San Kyû nieäm 25 
naêm Giaùo Xöù seõ phaùt haønh ngaøy leã möøng 25 naêm.

3. Ban thöïc hieän Kyû Yeáu vaø thi vieát vaên thô seõ
baét ñaàu nhaän baøi vôû, hình aûnh töø ñaàu thaùng 6-2017 
cho ñeán cuoái thaùng 9-2017.

Email, xin göûi veà sinhkyyeu25@gmail.com. Hình 
aûnh xin göûi veà vaên phoøng giaùo xöù nhôø chuyeån Ban Kyû 
yeáu. Neáu coù thaéc maéc xin vui loøng goïi Anh Tröôûng 
ban Ñaëng Hieáu Sinh (214) 284-5179.

THAÙNH LEÃ NGAÂN KHAÙNH & KIM KHAÙNH 
THAØNH HOÂN

SILVER & GOLD ANNIVERSARY MASS

Giaùo phaän Dallas seõ cöû haønh Leã Taï ôn Thaønh hoân 
laàn thöù 4 cho caùc ñoâi vôï choàng kyû nieäm Ngaân khaùnh vaø 
Kim khaùnh vaøo luùc 2 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 26/8/2017 
taïi Nhaø thôø Chính toøa Ñöùc Meï Guadalupe. Leã Kyû nieäm 
naøy daønh cho caùc ñoâi hoân phoái möøng 25 naêm (keát hoân 
naêm 1992), 50 naêm (keát hoân naêm 1967) hoaëc treân 50 
naêm (keát hoân tröôùc naêm 1967). 

Muoán tham döï Thaùnh leã Taï ôn Thaønh hoân, xin ghi 
danh treân maïng ôû ñòa chæ www.cathdal.org/Wedding_ 
Anniversary_August_2017. Caùc ñoâi hoân phoái ghi danh 
seõ coù choã ngoài daønh rieâng. Gia ñình vaø khaùch môøi seõ 
ñöôïc môøi vaøo nhöõng haøng gheá troáng. Seõ coù tieáp taân sau 
Thaùnh leã taïi Trung taâm Nhaïc Giao höôûng Morton H. 
Meyerson Symphony phía sau Nhaø thôø Chính toøa. 

Xin ghi danh tröôùc ngaøy thöù Hai 21/8/2017.

The 4th Annual Diocesan Silver and Gold Anniversary 
Mass celebrating 25, 50 and 50+ Years of Marriage will 
be held on Saturday, August 26, 2017, at 2:00 PM at the 
Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This 
celebration is for couples celebrating their 25th 
anniversary (married in 1992), 50th anniversary or 50+ 
years of marriage (married in 1967 or before), during 
2017.

Registration is required, visit https://www.cathdal. 
org/Wedding_Anniversary_August_2017. Anniversary 
couples that register will have reserved seating. Families 
and guests are welcome to attend and will be seated in 
open seating. A festive reception will be held following 
the Mass at the Morton H. Meyerson Symphony Center.

Register before Monday, August 21, 2017.

SÔÛ Y TEÁ CUÛA QUAÄN HAÏT DALLAS TRÌNH 
BAØY VEÀ CHÖÔNG TRÌNH GIUÙP ÑÔÕ  NGƯỜI 

CAO NIEÂN (9/7)
Sôû Y Teá cuûa Quaän Haït Dallas seõ coù buoåi trình baøy 

vaø höôùng daãn cho nhöõng ngöôøi cao nieân tham gia vaøo 
caùc chöông trình y teá vaø phuùc lôïi. Buoåi noùi chuyeän seõ 
ñöôïc höôùng daãn baèng tieáng Vieät taïi Phoøng 137 cuûa 
Trung taâm Thaùnh Anphong luùc 9 giôø saùng Chuùa nhaät 
ngaøy 9/7/2017.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 25/6/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $10,685.00 
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $125.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $110.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên $200.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $5.00 
0114 Traàn Trinh $50.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu $5.00 
0384 Ngoâ Bryant $5.00 
0385 Nguyeãn Ñình Leã $20.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0471 Vuõ A. Chöông $10.00 
0498 Traàn Minh $10.00 
0514 Tröông Quang Tuyeán $5.00 
0555 Phaïm Thò Luïa $100.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $15.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0727 Nguyeãn Hoaøng Oanh $10.00 
0874 Nguyeãn Troïng $20.00 
0905 Ñinh Vieät Huøng $50.00 
0918 Phan Thanh Laâm $5.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung $20.00 
1306 Ñaøo Duõng $20.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $50.00 
1387 Maõ Thaønh Nhôn $100.00 
1430 Nguyeãn Troïng Luaät $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $30.00 

2101 Leâ Trung Thuôïc $6.00 
2126 Nguyeãn Tieán Long $7.00 
2129 Höùa Troïng Huøng $1.00 
2204 Ñaøo Thò Thu Lan $10.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2307 Ñaëng Ñình Tieát $100.00 
2334 Nguyeãn Vaên Thaïch $10.00 
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $11.00 
2471 Döông Chí Nhaân $50.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $20.00 
2475 Nguyeãn Vaên Haân $10.00 
2538 Ñaëng Ñình Chaâu $20.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $5.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $5.00 
2560 Traàn Thoa $10.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $4.00 
2628 Nguyeãn Quang Duy $5.00 
2653 Nguyeãn Kim Khaùnh $5.00 
2670 Traàn Anh Tuaán $5.00 
2682 Traàn Simon Luc $20.00 
2730 Truong Hung Tran $20.00 
2746 Ñinh Thò Vôû $10.00 
2766 Nguyeãn Ñình Thuaän $5.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0481 Ñinh Hoàng Phöôùc $100.00 
0507 Phaïm Khaéc Nghóa $1,200.00 
0512 Nguyeãn Maãn $2,700.00 
0610 Nancy Kim Nguyen $200.00 

THEÂM MOÄT LINH MUÏC DCCT VIEÄT NAM BÒ CAÁM XUAÁT CAÛNH

Linh muïc Gioan Nguyeãn Ngoïc Nam Phong ñaõ bò löïc 
löôïng coâng an saân bay Noäi Baøi (Haø Noäi) khoâng cho xuaát 
caûnh vaøo thöù Ba ngaøy 27/6/2017 vì caùi goïi laø “lyù do baûo 
veä an ninh quoác gia vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi”. Ñöôïc bieát 
Cha Gioan Nguyeãn Ngoïc Nam Phong bò caám xuaát caûnh 
khi ñang treân ñöôøng ñi UÙc tham döï moät khoùa hoïc.

Linh muïc Gioan Nguyeãn Ngoïc Nam Phong, thaønh 
vieân Tu vieän DCCT Thaùi Haø – Haø Noäi, hieän laøm Tröôûng 
Ban Coâng lyù vaø Hoøa bình cuûa Tænh DCCT Vieät Nam. Töø 
möôøi maáy naêm nay, ngaøi luoân laø moät trong nhöõng tieáng 
noùi maïnh meõ choáng laïi nhöõng baát coâng, nhöõng khuyeát taät 

trong xaõ hoäi Vieät Nam hieän nay, vaø leân tieáng ñaáu tranh 
cho nhaân quyeàn, cho söï thaät, cho coâng lyù vaø cho nhöõng 
ngöôøi thaáp coå beù mieäng.

Ñöôïc bieát, Cha Gioan Nguyeãn Ngoïc Nam Phong ñaõ 
töøng khoâng ñöôïc chính quyeàn caáp hoä chieáu töø nhieàu naêm. 
Maõi ñeán naêm 2015 ngöôøi ta môùi caáp hoä chieáu cho ngaøi 
– taám hoä chieáu ñaàu tieân sau khi ngaøi ñaõ nhieàu laàn, keå töø
cuoái theá kyû tröôùc, yeâu caàu ñöôïc caáp hoä chieáu. Vaø ñaây laø
laàn xuaát caûnh ñaàu tieân cuûa ngaøi.
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ÑTC PHANXICOÂ CHUÛ TOÏA COÂNG NGHÒ 
PHONG 5 HOÀNG Y MÔÙI

VATICAN: Luùc 4 giôø chieàu thöù Tö ngaøy 28-6-2017, 
ÑTC Phanxicoâ ñaõ chuû toïa Coâng nghò taán phong 5 Hoàng 
Y môùi. Ñöùng ñaàu danh saùch laø ÑHY Jean Zerbo, 74 tuoåi, 
TGM giaùo phaän Bamako, thuû ñoâ Mali beân Phi chaâu. 
Tieáp ñeán laø ÑHY Juan Joseù Omella, 71 tuoåi (1946) 
TGM giaùo phaän Barcelona, Taây Ban Nha. Thöù ba laø 
ÑHY Anders Arborius, 69 tuoåi (1949), GM giaùo phaän 
Stockholm Thuïy Ñieån. Thöù tö laø ÑHY Louis Marie Ling 
Mangkhanekhoun, 73 tuoåi, Ñaïi dieän Toâng toøa Pakseù 
kieâm Giaùm quaûn Toâng Toøa giaùo phaän Vieân Chaên beân 
Laøo. Sau cuøng laø ÑHY Gregorio Rosa Chavez, 75 tuoåi, 
GM phuï taù Toång giaùo phaän San Salvador töø 35 naêm nay 
vaø cuõng laø cha sôû Nhaø Thôø Thaùnh Phanxicoâ taïi giaùo 
phaän ñòa phöông. Ñieàu ñaùng ghi nhaän trong lòch söû laø 
vieäc naâng ÑC Chavez, moät giaùm muïc phuï taù thay vì moät 
toång giaùm muïc (Jose Luis Escobar Alas) cuûa giaùo phaän 
leân haøng hoàng y cho thaáy ÑTC saün saøng boû qua nhöõng 
theå leä choïn hoàng y truyeàn thoáng.

Nghi Leã phong 5 Hoàng Y môùi ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn 
thôø Thaùnh Pheâroâ döôùi hình thöùc moät buoåi phuïng vuï Lôøi 
Chuùa, tröôùc söï hieän dieän cuûa 80 Hoàng Y, hôn 100 GM 
vaø haøng traêm linh muïc, cuøng vôùi khoaûng 5 ngaøn tín höõu.

Sau baøi giaûng trong ñoù ÑTC ñaõ keâu goïi caùc Taân 
Hoàng y haõy ñi theo Chuùa Gieâsu trong vieäc phuïc vuï Tin 
Möøng, caùc tieán chöùc Hoàng Y tuyeân theä vaâng phuïc ÑTC 
vaø caùc Ñaáng Keá Vò, tröôùc khi laàn löôït tieán leân ñeå ngaøi 
ñoäi trao muõ ñoû vaø saéc phong chæ ñònh thaùnh ñöôøng. Nghi 
thöùc taán phong caùc Hoàng y môùi keát thuùc vôùi Kinh Laïy 
Cha vaø lôøi nguyeän cuûa ÑTC.

Sau Nghi leã, caùc Hoàng Y môùi ñaõ ñeán thaêm Ñöùc 
nguyeân Giaùo Hoaøng Bieån Ñöùc 16 tröôùc khi veà Ñaïi thính 
ñöôøng Phaoloâ 6 ôû noäi thaønh Vatican, ñeå tieáp caùc tín höõu, 
thaân nhaân vaø nhöõng ngöôøi ñeán chuùc möøng, keå töø luùc 6 
giôø ñeán 8 giôø toái. 

Traàn Ñöùc Anh, OP (vi.radiovaticana.va)

HOÀNG Y ÑOAØN SAU COÂNG NGHÒ HOÀNG Y 
NGAØY 28/6/2017

Cho ñeán tröôùc Coâng nghò Hoàng y dieãn ra hoâm thöù 
Tö 28-06, chæ coù 116 hoàng y trong Hoàng y ñoaøn coù 
quyeàn tham döï Maät vieän baàu giaùo hoaøng. Töø thôøi Ñöùc giaùo 
hoaøng Phaoloâ VI, soá hoàng y toái ña cuûa Maät tuyeån vieän 
ñöôïc aán ñònh laø 120 vò; neân Ñöùc Phanxicoâ seõ trieäu taäp 
Coâng nghò laàn thöù tö vaø ñaët theâm 5 hoàng y môùi ñeå boå 
sung. Caû 5 vò taân hoàng y ñeàu döôùi 80 tuoåi vaø coù quyeàn 
baàu giaùo hoaøng, do ñoù vöôït quaù soá hoàng y cöû tri toái ña 
cuûa Maät tuyeån vieän. Tuy nhieân veà maët lòch söû, ñaây 
khoâng phaûi laø vaán ñeà, bôûi vì vaøo thôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ 
II, soá hoàng y cöû tri ñaõ coù luùc leân ñeán 130 vò.

Sau Coâng nghò Hoàng y ngaøy 28-6, Hoàng y ñoaøn seõcoù 
225 hoàng y, trong ñoù coù 121 vò ñöôïc quyeàn baàu giaùo 
hoaøng.

Trong soá caùc hoàng y cöû tri, coù 19 vò nhaän muõ hoàng y 
töø tay cuûa Ñöùc giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II, 53 vò töø tay 
cuûa Ñöùc giaùo hoaøng Beâneâñictoâ XVI vaø 49 vò töø tay cuûa 
Ñöùc giaùo hoaøng Phanxicoâ.

Ñöùc giaùo hoaøng Phanxicoâ ñaõ trieäu taäp 4 Coâng nghò 
Hoàng y. Khi ñaët theâm caùc hoàng y, ngaøi ñaõ coá gaéng choïn 
caùc vò thuoäc caùc Giaùo hoäi ôû vuøng ngoaïi vi. Ñieàu naøy 
coù nghóa là giaûm soá hoàng y cuûa Chaâu AÂu vaø Baéc 
Myõ, ñoàng thôøi taêng theâm soá hoàng y thuoäc Chaâu Myõ La 
tinh, Chaâu Phi, Chaâu AÙ vaø Chaâu Ñaïi Döông.

Vaøo thaùng Ba 2013, soá hoàng y tham döï Maät tuyeån vieän 
baàu Ñöùc hoàng y Bergoglio laøm giaùo hoaøng nhö sau: Chaâu 
AÂu coù 60 vò, chaâu Phi 11 vò vaø chaâu AÙ 10 vò, Chaâu 
Ñaïi Döông chæ coù 1, Baéc Myõ 20 vò vaø Chaâu Myõ Latinh 13 
vò.

Ñeán nay, Chaâu AÂu coù 53 hoàng y cöû tri, chaâu Phi coù 15 
vò, chaâu AÙ coù 15 vò, Chaâu Ñaïi Döông coù 4 vò, Baéc Myõ coù 17 
vò vaø Chaâu Myõ Latinh coù 17vò. Italia vaãn laø nöôùc coù nhieàu 
hoàng y cöû tri nhaát vôùi 24 vò; sau ñoù laø Hoa Kyø vôùi 10 vò; 
Phaùp coù 5 hoàng y cöû tri; Brazil, Mexico, Taây Ban Nha, Ba 
Lan vaø AÁn Ñoä ñeàu coù 4 vò.

Minh Ñöùc (TheoRome Reports)

ÑAN SÓ THIEÂN AN ÔÛ HUEÁ BÒ HAØNH HUNG
Vaøo saùng thöù Tö ngaøy 28/6/2017, coù khoaûng 100 an ninh, coâng an vaø coân ñoà ñeán Ñan vieän Thieân An ôû xaõ Thuûy 

Baèng, Hueá ñaäp phaù vaø haønh hung caùc tu só trong luùc hoï döïng thaäp giaù, khieán hai thaày bò ñaùnh baàm ñen maét. Sau khi vuï 
haønh hung dieãn ra, moät soá choát caûnh saùt giao thoâng ñaõ ñöôïc döïng leân ngay treân ñoaïn ñöôøng daãn vaøo Ñan vieän Thieân 
An. Caùc tu só bò tòch thu xe gaén maùy khi hoï muoán ra khoûi ñan vieän.

Ñöôïc bieát, sau 1975, chính quyeàn Coäng saûn Hueá ñaõ laáy chieám nhieàu ñaát ñai cuûa Nhaø doøng, theá maø coøn loan tin 
“moät soá ñoái töôïng xaáu trong trong Ñan vieän Thieân An taøn phaù röøng thoâng ñaëc duïng ñeå laán chieám traùi pheùp”. Caây thaäp 
giaù cuûa Ñan vieän Thieân An ñöôïc döïng leân treân phaàn ñaát cuûa Nhaø doøng trong khoaûng thôøi gian töø naêm 2015 ñeán 2017 
thì caû 3 laàn ñeà bò an ninh, coâng an vaø coân ñoà ñeán ñaäp phaù.
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Meditation: Who or what takes first place in your life - in 
your daily thoughts, cares, and concerns? God has put us first in his 
thought, care, and concern for our well-being and future. God loved 
us first and our love for him is a response to his exceeding kindness 
and mercy towards us. Even while we were hopelessly adrift through 
our own sinful pride, rebellion and unbelief, he choose to give us his 
own beloved Son, the Lord Jesus Christ, who laid down his life for our 
sake - to set us free from slavery to sin, Satan, and death. 

Proof of God’s unfailing love for us
There is no greater proof of God’s love for us than the free-will 

offering of his Son who shed his blood for us on the cross. His death 
broke the curse of guilt and condemnation, and won for us pardon and 
adoption as beloved sons and daughters of God our Father. Through 
the victory of his cross and resurrection, the Lord Jesus offers us 
abundant new life through the gift and power of the Holy Spirit who 
lives within us. 

The love of God comes first
The Holy Spirit reveals to us the love of the eternal Father and 

the eternal Son, the Lord Jesus Christ, who come to make their home 
with us and to unite us in a bond of peace and friendship. That is why 
the Lord Jesus commanded his disciples to give him their undivided 
loyalty and love above all else. We owe him a debt of gratitude for 
what he has done for us. The Lord Jesus  gives us the assurance and 
promise that he will raise up our mortal bodies to be like his so that 
we may fully share in his resurrection for all eternity. 

God has no equal - that is why we owe the eternal Father, Son, 
and Holy Spirit our undivided loyalty, trust, and obedience. Jesus 
challenges his disciples to examine who they love first and foremost. 
A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all 
for the Lord Jesus who calls us to follow him. Jesus insists that his 
disciples give him the loyalty which is due to God, a loyalty which is 
higher than spouse or kin. It is possible that family and friends can 
become our enemies, if the thought of them keeps us from doing what 
we know God wants us to do. 

God’s compelling love knows no rival

The love of God compels us to choose who or what will be first in 
our lives. To place any relationship or anything else above God is a form 
of idolatry. We can allow many different things to take control of our 
lives and possess us - such as greed and lust for power, possessions, 
and wealth. But only God’s love can set us free to love as he loves 
- with mercy, kindness, goodness, patience, perseverance, and self-
control (Galatians 5:22-23). The first and great commandment is to
love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and strength
(Matthew 22:37). If we pursue the love of God and put his kingdom
first in our lives, then he will give us everything we need to sustain us
now and in the future as well. Who is the Lord and Master of you life?

True love overflows in kindness and mercy towards others
True love for God compels us to express charity (merciful deeds 

of kindness and goodness) towards our neighbors who are also 
loved by God because he created each of them them in his image 
and likeness. Mother Theresa of Calcutta once told a marvelous story 
about a destitute family who had nothing to eat for days. When news 
of their impoverished condition came to the Missionary Sisters of 
Charity, Mother Theresa personally went to their home and brought 
them some food supplies. The mother of the family immediately 
divided the food in half and carried it off. When she returned, Mother 
Theresa asked her, “Where did you go?” She gave the simple answer, 
“To my neighbors, they are hungry also!” Mother Theresa said, “I was 
not surprised that she gave - poor people are really very generous. 
I was surprised that she knew they were hungry. As a rule, when we 
are suffering, we are so focused on ourselves, we have no time for 
others.”

Jesus declared that any kindness shown and any help given to 
the people of Christ will not lose its reward (Matthew 10:42). Jesus 
never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his 
disciples we are called to be kind and generous as he is. Jesus sets 
before us the one goal in life that is worth any sacrifice and that goal 
is union with God - uniting our heart, mind, and will with his heart and 
will for our lives. The reward of a life given over to God and obeying 
his voice is God himself - the source of true peace and joy that lasts 
forever. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first in 
all you do (2 Corinthians 5:14)?

He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me
is not worthy of me; 38 and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. 39 He who finds his 

life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. 40 “He who receives you receives me, and he who 
receives me receives him who sent me. 41 He who receives a prophet because he is a prophet shall receive a prophet’s 
reward, and he who receives a righteous man because he is a righteous man shall receive a righteous man’s reward.  
42 And whoever gives to one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly, I say to you, 
he shall not lose his reward.”

“He who loves father and mother more than me is not worthy of me”

Scripture:  Matthew 10:37-42
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