
      

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

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

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 15 thườNg NiêN NĂM a Ngày 16/7/2017
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

- Chúa Nhật 16/7: Tuần 15 Mùa Thường niên năm A.
      Quyên tiền lần II giúp Giáo hội tại Phi Châu.
- Thứ Hai 17/7 trong Tuần 15 Thường niên.
- Thứ Ba 18/7. Lễ Thánh Camilô Lenli, Linh mục.
- Thứ Tư 19/7 trong Tuần 15 Thường niên.
- Thứ Năm 20/7. Lễ Thánh Apôlinarê, Giám mục, Tử đạo.
- Thứ Sáu 21/7. Lễ Thánh Lôrenxô Brenđisi, Linh mục,
      Tiến sĩ Hội Thánh 
- Thứ Bảy 22/7. Lễ Thánh Maria Mađalêna. Lễ Nhớ.
- Chúa Nhật 23/7 trong Tuần 16 Thường niên năm A.

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

Bà Maria Nguyễn Thị Hòa
Sinh ngày 10/2/1931
Tạ thế ngày 4/7/2017

Ông Phêrô Trần Minh Bản
Sinh ngày 29/4/1944
Tạ thế ngày 8/7/2017

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

CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH
EUCHARISTIC ADORATION

Thursday July 20th 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 

THƯ CẢM ƠN CỦA CHA PHÓ XỨ 
VỀ CHUYẾN ĐI GIÚP NGƯỜI NGHÈO 

TẠI VIỆT NAM

     Quý ông bà và anh chị em thân mến, 
    Xin được thông tri cùng quý vị về chuyến đi Việt 
Nam vừa qua của phái đoàn do cha Quang hướng dẫn 
nhằm giúp người nghèo tại miền núi Lai Châu. Cảm 
tạ ơn Chúa và nhờ sự cầu nguyện của quý vị, phái 
đoàn chúng con đã có một chuyến đi trải nghiệm hết 
sức ý nghĩa và suông sẻ. 
    Trong chuyến đi vừa qua, các em đã được tận mắt 
chứng kiến và trải nghiệm về sự nghèo khổ của người 
dân. Hơn thế nữa, các em cũng được tạo cơ hội đến 
ở, sinh hoạt, và làm đường giúp cho những người dân 
Hmong tại vùng núi Lai Châu. Ngoài những ngày ở 
với dân làng, các em còn có dịp hành hương đến thăm 
Thánh Địa La Vang, Trung tâm Thánh mẫu Đức Mẹ 
Trà Kiệu, Nhà thờ Tắc Sậy nơi có mộ Cha Trương 
Bửu Diệp, và các nơi khác hầu củng cố thêm niềm 
tin của các em. 
   Để diễn tả lòng tri ân đến cha Chánh Xứ, và Giáo 
Xứ, chúng con đã làm một video/slideshow để chia 
sẻ về chuyến đi và đồng thời cũng để liệt kê tất cả 
những số tiền đã được ủy thác gửi giúp người nghèo 
tại Việt Nam. Video sẽ được post lên 2 nơi:
Website giáo Xứ: http://dmhcg.org/trang-nha.aspx 
Facebook Giáo Xứ: @MotherOfPerpetualHelpParish
    Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến Cha 
Chánh Xứ và từng vị Ân nhân rất thân thương!
    Trong Chúa Kitô, 
    Cha Phó Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 24-MÙA THU 2017

    Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 18 
tháng 8, 2017  lúc 7:00 PM tại Trung tâm Thánh An 
Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

    Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối 
tuần liên tiếp:

     Thứ Sáu 18 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ 
Bảy 19 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
    Thứ Sáu 25 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ 
Bảy 26 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM

    Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ 
buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.

    Xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc 
xin gọi: 972-414-7073.
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THÔNG BÁO HỘI TƯƠNG TẾ
   Có hai hội viên qua đời trong tháng 7 năm 2017:

1-Ông Giuse Phạm Văn Bồng
Sinh ngày 20/8/1936
Tạ thế ngày 1/7/2017

2- Bà Maria Nguyễn Thị Hòa
Sinh ngày 10/2/1931
Tạ thế ngày 4/7/2017

    Xin quý hội viên đóng tang phí $20 USDL để giúp gia 
đình hai người quá cố
    Thời hạn đóng góp từ Chúa Nhật 16 tháng 7 đến Chúa 
Nhật 30 tháng 7 năm 2017.
    Cách góp tang phí:

-Xin liên lạc ông Đặng Hiếu Sinh tại bàn xin lễ, sau
các Thánh Lễ Chúa Nhật 7:30 AM và 5:00 PM

-Dùng bì thư ghi rõ tên họ hội viên gửi văn phòng giáo
xứ nhờ chuyển.

-Ghi Check trả cho: SMAA- HOI TUONG TE , gửi
thư cho: 
            Sinh Dang 
           P.O.Box 452575  Garland, TX 75045-2675

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ 
DỰ TÒNG CHO NGƯỜI LỚN

2017-2018
    Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ khai giảng 
Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2017-2018 vào thứ Ba ngày 
22 tháng 08 năm 2017 lúc 7:30 tối tại Trung Tâm 
Giáo Dục Thánh Alphonsô, phòng 139-141.
    Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và 
thực hành đời sống của người Công Giáo vào mỗi 
tối thứ Ba hàng tuần từ 7:30pm đến 9:30pm và tham 
dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật từ 10:00am đến 
11:00am. 
    Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống ngày 20 tháng 05 năm 2018.
    Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền 
đơn và nộp tại văn phòng Giáo Xứ. Muốn biết thêm 
chi tiết hoặc có thắc mắc, xin liên lạc với Phó Tế 
Vincent Đàm Hữu Thư (972-523-0037)
    Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học 
từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.
    Xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc 
mắc xin gọi: 972-414-7073.

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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MỘT TIÊU CHUẨN MỚI CHO ÁN TUYÊN 
THÁNH & CHÂN PHƯỚC

    Trưa thứ Ba ngày 11/7/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
ban hành Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”, có hiệu 
lực ngay lập tức, để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho án 
tuyên thánh và chân phước. “Trường hợp đặc biệt” mới này 
được thêm vào ba trường hợp đã có trước: (1) “chịu chết 
vì đạo” (chân phước và thánh tử đạo), (2) “sống các nhân 
đức cách anh hùng” (chân phước và thánh hiển tu) và 
(3) “tuyên thánh tương đương” khi có lòng sùng mộ đặc
biệt của các tín hữu đối với một nhân vật thánh thiện chưa
được phong thánh và Đức Giáo Hoàng có thể quyết định
chuẩn chước cho các vị này mà không cần theo các tiến
trình bình thường. Tiêu chuẩn thứ ba này thường được
thực hiện khi các vị thánh sống cách đây quá lâu khiến cho
việc hoàn thành tất cả các yêu cầu trong án tuyên thánh rất
khó khăn. Việc chuẩn chước như thế là một thực hành đã
có hàng trăm năm trong Giáo Hội.

 Tự sắc mới “Maiorem dilectionem hac” là kết quả 
của các cuộc thảo luận tại Đại hội toàn thể của Bộ Tuyên 
Thánh hồi tháng 9/2016, đã mở rộng thêm khả năng điều 
tra, đồng thời cũng thiết lập các tiêu chí rất chính xác về 
phương diện giáo luật.
    “Maiorem dilectionem hac” (Không có tình yêu nào lớn 
hơn) là tựa đề bằng tiếng Latinh của Tự sắc mới ban hành, 
lấy cảm hứng từ Phúc âm theo Thánh Gioan: “Không 
có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng 
sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Khái niệm “hiến 
mạng sống” này có thể mở đường cho việc tuyên phong 
chân phước và tuyên thánh cho những người dù không bị 
giết “vì lòng thù ghét đức tin” nói riêng, nhưng đã trao 
ban cuộc sống mình khi thực thi đức bác ái.

Cụ thể, Tự sắc này mở rộng các khả năng điều 
tra đối với các trường hợp ngày nay. Chẳng hạn, có những 
thiện nguyện viên, là tu sĩ hay giáo dân, đã chết sau 
khi nhiễm một loại virus trong khi giúp đỡ các bệnh nhân 
của nạn dịch, có thể được Bộ Tuyên Thánh điều tra xem 
xét.

 Tuy nhiên, trong Tự sắc, Đức Thánh Cha cũng nêu ra 
nhiều tiêu chí cụ thể: (a) “đó phải là việc ban tặng đời 
mình cách tự do và tự nguyện, và chấp nhận cái chết một 
cách anh hùng”, (b) cái chết ấy phải có liên quan trực tiếp 
đến việc hiến dâng cuộc đời, (c) đã thực thi các nhân đức 
Kitô giáo trước khi dâng hiến và cho đến khi chết, (d) 
có “danh thơm về sự thánh thiện” và các dấu chỉ, ít nhất là 
sau khi chết, và (e) cần phải có một “phép lạ xảy ra sau khi 
vị Tôi tớ của Thiên Chúa qua đời và nhờ lời chuyển cầu 
của vị ấy”.

 Tiêu chuẩn này cũng giống như đối với những người 
khác đã được điều tra về việc họ đã sống các nhân 
đức cách anh hùng. Các cuộc điều tra dựa trên khái 
niệm “hiến dâng cuộc đời” này cũng phải tuân 
theo tiến trình giống như những điều tra khác, theo tất 
cả các quy định hiện hành, ở cấp giáo phận cũng như ở 
Roma. Đặc biệt phải tránh mọi hình thức sùng bái quá 
sớm có thể khiến cho các tín hữu nhầm lẫn trước khi một 
người được tuyên thánh hay chân phước.

(Vatican Radio)

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 16/7/2017   Lúc 7:00PM  

Giáo Khu 1: A/C Trần Phong Lưu  469-314-6236
2517 Dillon Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 2: Bà Hà Văn Nhã  972-644-6610
2111 E. Beltline Rd. #120C, Richardson, TX 75081

Giáo Khu 4: A/C Nguyễn Văn Kết 972-496-1353
2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 5: Ô/B Phạm Thới  214-535-5251
1902 Vail Dr. Garland, TX 75044

Giáo Khu 11: A/C Tâm & Vân  972-496-1792
2607 Spring Dr., Sachse, TX 75048

THƯ LUÂN LƯU CỦA TÒA THÁNH GỬI CÁC 
GIÁM MỤC VỀ VẤN ĐỀ BÁNH VÀ RƯỢU DÙNG 

TRONG THÁNH LỄ
   Ngày thứ Bảy 08-07-2017 Toà Thánh đã công bố Thư 
luân lưu của Bộ Phụng tự Thánh và Kỷ luật các Bí tích 
gửi các giám mục trên thế giới – do Đức hồng y Bộ 
trưởng Robert Sarah và Đức Tổng giám mục Thư ký 
Arthur Roche ký ngày 15-06 – nhắc lại các quy luật hiện 
hành về việc chọn bánh và rượu để cử hành Thánh lễ, 
đồng thời cảnh báo việc bán các sản phẩm bánh rượu 
không hợp lệ trên mạng internet.
    Quả vậy, theo truyền thống, các giáo xứ thường mua 
bánh và rượu tại các dòng tu. Nhưng, như Bộ Phụng tự 
nhận thấy “ngày nay người ta cũng thấy các sản phẩm 
này được bán ở siêu thị, trong các cửa hàng và trên mạng 
internet”. Trong thực tế, nhiều giáo phận mua ở thị 
trường này chứ không mua tại nơi sản xuất của địa 
phương.
    Nhưng khó khăn trong trường hợp này là làm sao bảo 
đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện phù hợp với các tiêu 
chuẩn đã nêu ra; vì thế Bộ Phụng tự đòi hỏi các giám 
mục phải đảm đương trách vụ này. Bằng cách nào đó 
phải có thể cung cấp được nguồn gốc các sản phẩm được 
sử dụng bằng cách “thiết lập một cơ quan giám sát tại 
mỗi quốc gia”.
    Bộ nhắc lại rằng, theo quy định, bánh phải được “làm 
từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư 
hoại”. Chẳng hạn, không được “thêm các chất khác trong 
quy trình sản xuất bánh dùng trong Thánh lễ, như trái 
cây, đường hoặc mật ong”, đó là “một sự lạm dụng 
nghiêm trọng”. Rượu phải làm từ nho mà thôi. Đối 
với những người không có khả năng hấp thu bánh và 
uống rượu lên men, các giám mục có thể cho phép 
dùng nước nho ép hoặc bánh có hàm lượng gluten thấp, 
nhưng không được loại bỏ hoàn toàn gluten, vì như thế 
sẽ làm sai lạc bản chất của bánh.
   Ngoài ra, Bộ Phụng tự cũng nhắc lại: “Bộ Giáo lý 
Đức tin đã xác định rằng chất liệu bánh rượu dùng trong 
Thánh lễ sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen có thể 
được coi là hợp lệ”. Cuối cùng, và hẳn là điều cốt yếu: 
việc sản xuất bánh rượu phải là công việc của những 
người “không chỉ trổi vượt về tính liêm chính, mà còn có 
kỹ năng trong lĩnh vực này, và sử dụng các dụng cụ thích 
hợp”.



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

V Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 6 v Ngaøy 16-07-2017   V

POPE CREATES A NEW CATEGORY FOR 
SAINTHOOD

   On July 11, 2017, Pope Francis has opened a new 
path to recognize sainthood through the publication of 
a new Apostolic Letter in the form of a motu proprio 
titled “Maiorem hac dilectionem,” meaning “greater love 
than this.” 
   This new catergory of sainthood is called the “free 
offering of one’s life.” It recognizes the holiness of those 
who have offered their lives for the Gospel and others, and 
have died as a result. One example could be the case of a 
person who has dedicated himself to caring for lepers, yet 
has been infected and has died by that disease.
   Up until now, there were three ways by which a person 
could be declared blessed or saint: martyrdom for those 
murdered by an act of hatred of the faith; a faithful 
practice of the heroic virtues; and, finally, “equivalent 
canonization,” meaning proof that a devout devotion 
already exists toward the candidate, as well as a solid 
fame for his/her miraculous intercession.
   With this motu proprio, Pope Francis introduces a new 
path, halfway between martyrdom and heroic virtues. 
Unlike the way of martyrdom, a miracle must be attributed 
to the person’s intercession for his/her beatification and 
another for his/her canonization.

THÁNH LỄ NGÂN KHÁNH & KIM KHÁNH 
THÀNH HÔN - SILVER & GOLD MASS

   Giáo phận Dallas sẽ cử hành Lễ Tạ ơn Thành hôn lần 
thứ 4 cho các đôi vợ chồng kỷ niệm Ngân khánh và Kim 
khánh vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 26/8/2017 tại Nhà 
thờ Chính tòa Đức Mẹ Guadalupe. Lễ Kỷ niệm này dành 
cho các đôi hôn phối mừng 25 năm (kết hôn năm 1992), 
50 năm (kết hôn năm 1967) hoặc trên 50 năm (kết hôn 
trước năm 1967). 
   Muốn tham dự Thánh lễ Tạ ơn Thành hôn, xin ghi 
danh trên mạng ở địa chỉ www.cathdal.org/Wedding_ 
Anniversary_August_2017. Các đôi hôn phối ghi danh sẽ 
có chỗ ngồi dành riêng. Gia đình và khách mời sẽ được 
mời vào những hàng ghế trống. Sẽ có tiếp tân sau Thánh 
lễ tại Trung tâm Nhạc Giao hưởng Morton H. Meyerson 
Symphony phía sau Nhà thờ Chính tòa. 
   Xin ghi danh trước ngày thứ 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.

QUESTIONS & ANSWERS ON THE VATICAN’S 
RECENT INSTRUCTION ON BREAD & WINE 

FOR HOLY COMMUNION
The Vatican recently published a circular letter, “On 
the bread and wine for the Eucharist,” sent to diocesan 
bishops at the request of Pope Francis. Dated June 15 -- 
the feast of the Body and Blood of Christ -- the letter was 
made public by the Vatican July 8.
Because bread and wine for the Eucharist are no longer 
supplied just by religious communities, but “are also 
sold in supermarkets and other stores and even over the 
internet,” bishops should set up guidelines, an oversight 
body and/or even a form of certification to help “remove 
any doubt about the validity of the matter for the Eucharist,” 
the Vatican’s Congregation for Divine Worship and the 
Sacraments said.
In response to the Vatican statement, the U.S. Conference 
of Catholic Bishops Secretariat of Divine Worship has 
answered some of these frequently asked questions.
Q: Why is the Vatican worried about what makes up a 
Communion host? Doesn’t it have more important things 
to focus on?
A: To say that the Eucharist is important to Catholics is 
an understatement; the bishops at the Second Vatican 
Council referred to it as the “source of and summit of 
the Christian life.” On the night before he died, Jesus 
considered it important enough to spend time with his 
apostles at the Last Supper, telling them to continue to 
celebrate the Eucharist, instructing them to “do this in 
memory of me.” So the Vatican is naturally interested in 
making sure that this instruction is carried out properly, 
and this requires not only a priest who says the correct 
words, but also the use of the correct material. Therefore, 
the Catholic Church has strict requirements for the bread 
and wine used at Mass.
Q: Has the validity of the materials used for the Eucharist 
been a problem in the United States?
A: The circular letter is addressed to the entire church, 
to bishops all over the world. Circumstances are very 
different in various places around the globe, so it’s difficult 
to know whether the Holy See’s letter is a response to 
particular problems in certain places. It’s important to 
note that the letter does not introduce any new teachings or 
regulations -- it simply reminds bishops of their important 
duty to ensure that the correct materials are used in the 
celebration of the Mass. We’re fortunate in our country, 
insofar as it’s not difficult to find bread and wine that are 
clearly suitable for the Mass.
Q: Concerning low-gluten hosts, how much gluten is in 
them? Are they safe for someone with celiac disease?
A: The gluten content in low-gluten hosts can vary by 
producer, but they typically contain less than 0.32 percent 
gluten. Foods with less than 20 parts per million gluten 
can be marketed as “gluten-free,” and some low-gluten 
hosts -- while containing enough gluten to satisfy the 
church’s requirements for Mass -- would even fall into 

(Continue on page 8) 
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Scripture: Matthew 13:1-23       That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea. And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and
sat there; and the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying: “A sower went out to sow. And 

as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they had 
not much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil, but when the sun rose they were scorched; and since they 
had no root they withered away. Other seeds fell upon thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and 
brought forth grain, some a hundredfold, some sixty, some thirty.  He who has ears, let him hear.”
   Closed eyes and dull hearts 
   Then the disciples came and said to him, “Why do you speak to them in parables?” And he answered them, “To you it has been given to 
know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.  For to him who has will more be given, and he will have 
abundance; but from him who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they 
do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. With them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah which says: `You 
shall indeed hear but never understand, and you shall indeed see but never perceive. For this people’s heart has grown dull, and their ears 
are heavy of hearing, and their eyes they have closed, lest they should perceive with their eyes, and hear with their ears, and understand 
with their heart, and turn for me to heal them.’  But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Truly, I say to you, 
many prophets and righteous men longed to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not  hear it.
    Jesus’ explanation of the parable 
   “Hear then the parable of the sower. When any one hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes 
and snatches away what is sown in his heart; this is  what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is he 
who hears the word and immediately receives it with joy; yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or 
persecution arises on account of the word, immediately  he falls away. As for what was sown among thorns, this is he who hears the word, 
but the cares of the world and the delight in riches choke the word, and it  proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is he 
who hears the word and understands it; he indeed bears fruit, and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.”

“Why do you speak to them in parables?”

MEDITATION: What is the best and easiest way to help people 
understand God’s kingdom? Like the rabbis of his time, Jesus very 
frequently used parables - short stories and images taken from everyday 
life - to convey hidden truths about the kingdom of God. Like a skillful 
artist, Jesus sketched memorable pictures with short and simple words. 
A good image can speak more loudly and clearly than many words. 
Jesus used the ordinary everyday illustrations of life and nature to point 
to another order of reality - hidden, yet visible to those who had “eyes 
to see” and “ears to hear”. Jesus communicated with vivid illustrations 
which captured the imaginations of his audience more powerfully than 
any abstract presentation could. His parables are like buried treasure 
waiting to be discovered (Matthew 13:44).

What can the parable about seeds and roots teach us about the 
kingdom of God? Any farmer will attest to the importance of good soil 
for supplying nutrients for growth. And how does a plant get the 
necessary food and water it needs except by its roots? The Scriptures 
frequently use the image of fruit-bearing plants or trees to convey the 
principle of spiritual life and death. Blessed is the man who trusts in the 
Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that 
sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, 
for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, 
for it does not cease to bear fruit (Jeremiah 17:7-8; see also Psalm 1:3)

How do you listen to God’s word? 

Jesus’ parable of the sower is aimed at the hearers of his word. 
There are different ways of accepting God’s word and they produce 
different kinds of fruit accordingly. There is the prejudiced hearer who 
has a shut mind. Such a person is unteachable and blind to what he or 
she doesn’t want to hear. Then there is the shallow hearer. He or she 
fails to think things out or think them through; they lack depth. They 
may initially respond with an emotional reaction; but when it wears off 
their mind wanders to something else.

Another type of hearer is the person who has many interests or 
cares, but who lacks the ability to hear or comprehend what is truly 
important. Such a person is too busy to pray or too preoccupied to study 
and meditate on God’s word. Then there is the one whose mind is open. 
Such a person is at all times willing to listen and to learn. He or she is 
never too proud or too busy to learn. They listen in order to understand. 
God gives grace to those who hunger for his word that they may 
understand his will and have the strength to live according to it. Do you 
hunger for God’s word?

The refusal to believe and understand 

Jesus told his disciples that not everyone would understand his 
parables. Did Jesus mean to say that he was deliberately confusing or 
hiding the meaning of his stories from his listeners? Very likely not. 
Jesus was speaking from experience. He was aware that some who 
heard his parables refused to understand them. It was not that they 
could not intellectually understand them, but rather, their hearts were 
closed to what Jesus was saying. They had already made up their minds 
to not believe. God can only reveal the secrets of his kingdom - that 
which is hidden to the spiritually blind - to those who hunger for God 
and humbly submit to his truth.

What can makes us ineffective or unresponsive to God’s word? 
Preoccupation with other things can distract us from what is truly 
important and worthwhile. And  letting our hearts and minds be 
consumed with material things can easily weigh us down and draw us 
away from the heavenly treasure that lasts for eternity. God’s word can 
only take root in a receptive heart which is docile and ready to hear 
what God has to say.

How God’s word takes root in us 

The parables of Jesus will enlighten us if we approach them with an 
open mind and heart, ready to let them challenge us. If we approach 
them with the conviction that we already know the answer, then we, 
too, may look but not see, listen but not understand. God’s word can 
only take root in a receptive heart that is ready to believe and willing to 
submit. Do you submit to God’s word with trust and obedience?

One lesson from this parable is clear: the harvest is sure to come. 
While some seed will fall by the wayside and some fall on shallow 
ground and never come to maturity, and some be choked to death by the 
thorns; nonetheless a harvest will come. The seed that falls on good 
soil, on the heart that is receptive, will reap abundant fruit. God is 
always ready to speak to each of us and to give us understanding of his 
word. Are you hungry for his word? And do you allow anything to keep 
you from submitting to God’s word with joy and trusting obedience?

“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder 
your divine plan is to grow in the truth. Open my eyes to your deeds, 
and my ears to the sound of your call, that I may understand your will 
for my life and live according to it”.
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 09/07/2017

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:        $13,611.00
Tiền In Sách:     $250.00
Tiền Rửa Tội:      $210.00
Tiền Quảng Cáo:     $125.00
Quỹ Bãi Đậu Xe
0343  Phan Thanh Hương $10.00
0400  Vũ Văn Hùng  $100.00
0436  Trần Văn Tích  $5.00
0447  Nguyễn Văn Thành $200.00
0471  Vũ A. Chương  $20.00
0498  Trần Minh $10.00
0514  Trương Quang Tuyến $5.00
0569  Vũ Văn Cường  $20.00
0661  Trần Quý Đôn  $20.00
0700  Vũ Ngọc Tùng  $2.00
0738  Nguyễn Phước Thảo $100.00
0745  Huỳnh Thị Thu Thủy $10.00
0831  Nguyễn Đăng Khoa $100.00
0880  Tô Đ. Hải $20.00
0980  Nguyễn Quang Vinh $100.00
1035  Phạm Thị Kim Dung $20.00
1126  Nguyễn Tuấn Anh $100.00
1150  GĐNH Phạm Văn Bồng $100.00
1166  Phạm Thị Hương $20.00
1206  Trần Văn Thanh  $250.00
1222  Lê Huy Phan  $10.00

1250  Nguyễn Dominic $20.00
1282  Chanh T. Vo $10.00
1499  Nguyễn Thành Hoan $5.00
1701  Lê Huy Phương  $20.00
1728  Caron Le Therese $15.00
1778  Trần Đình Phái  $5.00
1830  Nguyễn Huy Đắc $20.00
2101  Lê Trung Thuợc  $4.00
2224  Nguyễn Khải $5.00
2247  Nguyễn Ngọc Thuần $5.00
2352  Phan Kathy $20.00
2456  Trần Thị Như Phượng $5.00
2474  Nguyễn Thị Ru  $5.00
2533  Nguyễn Tấn Vinh $40.00
2544  Lê Văn Hiền $20.00
2625  Đinh Hồng Phước $2.00
2763  Nguyễn Thomas & Cindy $20.00

  Hội Quán $1,500.00
Quỹ Nhà Bình An
0252  Trần Thị Cúc $100.00
0375  Phan Thanh Thúy $100.00
0391  Phan Thanh Thúy $100.00
0481  Đinh Hồng Phước $200.00
0612  Phan Chánh Quang $100.00
0613  Phan Chánh Quang $100.00
0670  Lê Trung Thuợc $100.00

(continue from page 6) that category. The amount of gluten present in low-gluten hosts is considered safe for the vast majority of people 
with gluten-related health difficulties.
Q: For someone who does not want any exposure to gluten, the church says that Communion may be received under the species of wine 
alone. What happens if a diocese does not offer Communion under both species?
A: Parishes are more than willing to make special arrangements to assist people who need to receive the Precious Blood instead of the 
host for medical reasons, even if the parish doesn’t normally offer Communion under both kinds. It can take a little advanced planning 
to organize the procedures, but pastors are happy to do this. If for some reason a person in this situation runs into difficulties at the 
parish level, he or she should contact the bishop’s office for assistance.
Q: What about someone, especially a priest, who has alcoholism? Is grape juice allowed?
A: Grape juice is not allowed for the Catholic Mass, but the use of “mustum” can be permitted. Mustum is a kind of wine that has an 
extremely low alcohol content. It’s made by beginning the fermentation process in grape juice, but then suspending the process such 
that the alcohol content generally remains below 1 percent, far lower than the levels found in most table wines.
Q: I understand other faiths have gluten-free substitutes. With the church’s insistence on the presence of wheat in the Communion 
wafer, has this caused any problems in ecumenical dialogue?
A: No, this has not been an issue in ecumenical dialogue.
Q: Who do I talk with if these issues are a concern of mine? Must my pastor accommodate my needs?
A: Someone who suffers in this way should talk to his or her pastor. Naturally, if someone arrives with this kind of request at the 
last second before Mass is set to begin, the pastor might not be able to accommodate his or her needs. But if someone reaches out in 
a reasonable manner, pastors are happy to help. Again, if someone runs into difficulties in this regard, he or she should contact the 
bishop’s office for assistance. One of the greatest duties and privileges of bishops and priests is making the Eucharist available to the 
Catholic faithful, and they do their best to make this possible.
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