
      

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. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

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

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

Chúa Nhật 26 thườNg NiêN NĂM a Ngày 1/10/2017



Thái độ của hai người con trai 
trong bài dụ ngôn cũng khiến 
chúng ta phải nhìn lại chính mình 
bởi vì trong bản thân mỗi người đều 
có cả hai cách hành xử tương tự. 
Chúng ta đừng có nói “xin vâng” 
với Chúa vào ngày Chúa nhật, rồi 
lại quay lưng với Ngài vào những 
ngày khác trong tuần khi chúng ta 
vẫn sống theo dục vọng buông thả, 
chạy theo những giá trị trần gian và 
không biết sống yêu thương, tha thứ 
và hy sinh cho nhau trong đời sống 
gia đình. 

Hôm nay cũng là Chúa Nhật 
Truyền Giáo (World Mission 
Sunday), chúng ta được mời gọi 
tích cực tham gia vào việc cầu 
nguyện và yểm trợ cho việc rao 
giảng Tin Mừng của các Giáo hội 
ở những vùng xa xôi không có 
phương tiện cũng như chịu sự bách 

hại của những thế lực cầm quyền, trong đó có Giáo hội 
Việt Nam.

Hôm nay Giáo hội Hoa Kỳ cũng đặt là Chúa Nhật Tôn 
Trọng Sự Sống (Respect Life Sunday) bắt đầu Tháng Tôn 
Trọng Sự Sống (Respect Life Month) trong cả tháng 10. 
Chúng ta được mời gọi nhớ lại con người được tạo dựng 
theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải có 
bổn phận tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của người khác 
trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống, từ lúc là thai nhi 
cho đến khi chết tự nhiên. Cũng vậy, chúng ta đừng có nói 
“xin vâng” với Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng ta rước 
Chúa vào lòng khi tham dự Thánh Lễ nhưng rồi lại lãnh 
đạm thờ ơ với số phận của người khác, những thai nhi, 
những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người đau yếu, 
di dân, tị nạn, những người bị đàn áp và bóc lột về mặt 
kinh tế cũng như về chính trị.

Dĩ nhiên, tháng 10 là Tháng Mân Côi, chúng ta hãy 
chạy đến cùng Mẹ Maria với tràng chuỗi Mân Côi để xin 
Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho mọi người biết ăn năn, thống 
hối và hoán cải đời sống để gia đình, giáo xứ, Giáo hội 
và thế giới này được sống trong hòa thuận, yêu thương và 
nâng đỡ nhau như con cái một Cha trên trời.

Câu ghi lòng trong tuần: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông.” Mt. 21, 31

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

Một linh mục mới chịu chức 
về làm phó xứ ở một giáo 
xứ nhỏ nọ và ngài được cha 

chính xứ cho mở khóa học Thánh kinh 
vào mỗi tối thứ Sáu hằng tuần. Thế là 
sau các Thánh Lễ Chúa nhật, cha phó 
xứ yêu cầu giáo dân ở lại để ngài trình 
bày ý tưởng về khóa Kinh thánh. Sau 
khi cắt nghĩa chương trình, ngài hỏi: 
“Quý ông bà và anh chị em có nghĩ 
rằng chúng ta nên mở khóa học Thánh 
kinh trong Giáo xứ vào mỗi tối thứ 
Sáu không?” Có hơn 200 người giơ 
tay đồng ý tán thành. Sau đó, trở về 
nhà xứ, ngài hoan hỉ trình bày với cha 
chính xứ về sự hưởng ứng đông đảo 
của giáo dân. Cha chính xứ là người 
chịu chức lâu năm, giàu kinh nghiệm, 
nên chỉ lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói: 
“Có lẽ cha nên đặt lại câu hỏi với giáo 
dân thì tốt hơn?” Sáng Chúa nhật 
tuần sau, cuối các Thánh Lễ, cha phó 
xứ hỏi giáo dân: “Có bao nhiêu người sẽ dự buổi học Kinh thánh 
vào tối thứ Sáu hằng tuần tôi sắp mở đây, xin giơ tay lên!” Thật là 
thất vọng khi cha phó xứ đếm được chỉ có khoảng 10 người giơ tay 
lên mà thôi!

Có thể nói câu chuyện trên đây tiêu biểu cho nhiều chương trình 
sinh hoạt trong các giáo xứ được các giáo dân ban đầu tán thành 
nhưng lại không thể thực hiện được vì lý do này, lý do kia. Câu 
chuyện này cũng có thể minh họa cho nội dung bài Phúc âm Chúa 
nhật 26 Thường niên năm A hôm nay (Mt 21:28-32) khi Chúa Giêsu 
trình bày một dụ ngôn về sự đáp trả của hai người con trai đối với 
lời kêu gọi của người cha muốn họ đi làm trong vườn nho. Người 
con trai thứ nhất thẳng thừng từ chối: “Con không đi”, nhưng sau 
lại hối hận thay đổi quyết định để đi làm. Còn người con trai thứ hai 
lịch sự đồng ý: “Con sẽ đi”, nhưng rốt cuộc lại không đi.

Chúa Giêsu cũng nói rõ, dụ ngôn về thái độ của hai người con 
trai nhằm nói đến hai loại người: Người con trai thứ nhất từ chối 
ý muốn của cha mình nhưng sau lại ăn năn, tiêu biểu cho những 
người thu thuế và những người bị xem là tội lỗi đã có lòng ăn năn 
thống hối trở về cùng Thiên Chúa sau khi nghe lời rao giảng của 
Gioan Tẩy Giả; còn người con trai thứ hai tiêu biểu cho các tư tế và 
kinh sư chỉ muốn tỏ vẻ đạo đức bề ngoài nhưng thật sự không thành 
tâm sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Những người này không 
tin Gioan Tẩy Giả ngay cả khi thấy chứng từ về sự thay đổi cuộc 
đời nơi người tội lỗi.







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

V Chuùa Nhaät XXVI - Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 5 v Ngaøy 01-10-2017   V

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 1/10/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu   1 A/C Phaïm Thò Hieàn   972-495-6920 
 2310 Sam Houston Rd., Garland TX 75044 
Giaùo Khu  2 Anh Traàn Vaên Huøng  469-233-7113 
 3406 Moonglow Dr., Garland, TX  75044 
Giaùo Khu  5 Anh Ñoã Toaùn 469- 878- 8183  
 1901 J.J. Pearce Dr, Richardson, TX  75081 
Giaùo Khu  7 Baø Leâ Thò Thu   972-396-1531  
 805 Aylesbury Dr, Allen, TX  75002   
Giaùo Khu  11 AC Hoaøng Lieäu & Lan  309-706-2693 

 3118 Clay Brook Drive, Wylie, TX  750948

RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn 2: 
* Chò Maria Phaïm Thò Thanh Thuûy, con oâng 

Phaoloâ Phaïm Ñình Phuïng vaø baø Anna Leâ Thò Kim Lan, 
seõ keát hoân vôùi Anh Giuse Traàn Haûi Nam, con oâng 
Traàn Khaéc Töôùc vaø baø Leâ Mai An, taïi Giaùo xöù Thaùi 
Haø, Toång Giaùo phaän Haø Noäi.

Chò Thuûy vaø cha meï hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Cha meï Anh Nam 
hieän cö nguï taïi Quaän Ñoáng Ña, Thaønh phoá Haø Noäi. 

* Anh Phanxicoâ Xavieâ Phaïm Minh Khoâi, con oâng 
Phaoloâ Phaïm Ñình Phuïng vaø baø Anna Leâ Thò Kim Lan, 
seõ keát hoân vôùi Chò Catarina Nguyeãn Thò Thaûo Hieàn, 
con oâng Pheâroâ Nguyeãn Quang Vinh vaø baø Maria Kieàu 
Thò Thi, taïi Giaùo xöù Bình Ba, Giaùo phaän Baø Ròa.

Anh Khoâi vaø cha meï hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Cha meï Chò Hieàn 
hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Bình Ba, Giaùo phaän Baø Ròa. 

Ai bieát hai ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho 
cha chaùnh xöù.

HOÏP PHUÏ HUYNH CAÙC LÔÙP GIAÙO LYÙ
RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU (15/10)

* Xin Quyù Phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu 
2018 ñeán hoïp vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 15 thaùng 10, töø 1 
giôø 45 – 3 giôø chieàu ôû Hoäi tröôøng Trung taâm Thaùnh 
Anphong.Lôùp RLLÑ laø Lôùp GL_3A, GL_3B, GL_3C, 
GL_3J, vaø GL_3K.

 “COMMUNITY SALE” GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 
(19-21/10/2017)

* Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc 
Community Sale ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vaøo ba 
ngaøy Thöù Naêm, Thöù Saùu vaø Thöù Baûy (19, 20 & 
21/10/2017), töø 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái.

* Ban Toå chöùc xin ñoùn nhaän taát caû nhöõng quaø bieáu 
coøn duøng ñöôïc töø 60% trôû leân (Xin vui loøng ñöøng ñöa 
ñeán Giaùo xöù nhöõng ñoà hö hoûng khieán Giaùo xöù phaûi toán 
coâng söùc vaø tieàn baïc ñi ñoå).

* Giaùo xöù nhaän quaø töø ngaøy 30/09 ñeán ngaøy 15/10 
taïi Nhaø Gieârañoâ töø 10 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu (töø thöù 
Hai ñeán thöù Saùu) vaø töø 10 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu 
(thöù Baûy & Chuùa nhaät).

* Ban Toå chöùc caàn nhieàu thieän nguyeän vieân giuùp 
ñôõ trong nhöõng ngaøy naøy. Xin lieân laïc (972) 489-1171.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG 
THAÙNG 

KNIGHTS OF COLUMBUS MONTHLY 
MEETING

Xin môøi caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Hieäp Só Columbus 
(Knights of Columbus) ñeán tham döï buoåi hoïp haèng 
thaùng luùc 8 giôø toái thöù Tö ngaøy 4 thaùng 10 taïi Phoøng 
hoïp 115 cuûa Trung taâm Giaùo duïc Thaùnh An Phong. 

Registered members of the Knight of Columbus are 
invited to attend have the monthy meeting from 8 pm 
– 9 pm on Wednesday Oct 4, 2017 in Room 115 at St. 

Alphonsus Center.

CAÄP NHAÄT DANH SAÙCH CAÙC GIA ÑÌNH 
TRONG GIAÙO XÖÙ

Nhaân dòp Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp möøng 
kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp seõ ñöôïc toå chöùc troïng theå 
vaøo Chuùa nhaät 21/01/2018, caùc gia ñình ghi danh trong 
Giaùo xöù seõ ñöôïc bieáu moät cuoán Kyû Yeáu vôùi nhöõng döõ 
kieän vaø hình aûnh raát giaù trò. 

Nhaèm giuùp cho Vaên phoøng Giaùo xöù coù con soá chính 
xaùc ñeå in cho ñuû soá Kyû Yeáu cuõng nhö ñeå caäp nhaät 
danh saùch, gia ñình naøo ñaõ coù soá danh boä, xin vui loøng 
caäp nhaät ñòa chæ, soá ñieän thoaïi vaø email neáu coù thay 
ñoåi. Rieâng nhöõng caù nhaân vaø gia ñình chöa ghi danh, 
xin vui loøng ghi danh ñeå ñöôïc trong danh saùch thaønh 
vieân cuûa Giaùo xöù theo yeâu caàu cuûa Luaät Giaùo hoäi cuõng 
nhö giuùp cho coâng vieäc hoaïch ñònh muïc vuï cuûa Giaùo 
xöù.

Xin ñöa laïi taát caû caùc ñôn ñaõ ñieàn cho Vaên phoøng 
Giaùo xöù. Cha Chính xöù chaân thaønh caûm ôn söï coäng taùc 
cuûa moïi ngöôøi trong vieäc naøy.







Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: What kind of future are you preparing for? Jesus 
encourages us to think - to think about the consequences of our 
choices, especially the choices and decisions that will count not just 
for now but for eternity as well. The 
choices we make now will affect and 
shape our future, both our future on 
earth as well as in the life of the age 
to come.  

Repaying a debt of gratitude 
and showing respect where it is 
due

Jesus tells a simple story of 
two imperfect sons to illustrate the 
way of God’s kingdom. The father 
amply provided for his sons food, 
lodging, and everything they needed. 
Everything the father had belonged 
to them as well. The father also 
rewarded his sons with excellent 
work in his own vineyard.  He 
expected them to show him gratitude, 
loyalty, and honor by doing their fair 
share of the daily work. 

Converting both heart and will to do what is good and pleasing 
to God

The “rebellious” son told his father to his face that he would not 
work for him. But afterwards he changed his mind and did what his 
father commanded him. The “good” son said he would work for his 
father, but didn’t follow through. He sought his own pleasure, contrary 
to his father’s will. Now who was really the good son?  Both sons 
disobeyed their father - but one repented and then did what the 
father told him. Jesus makes his point clear - Good intentions are not 
enough.  And promises don’t count unless they are performed. 

A transformed heart filled with gratitude and respect
God wants to change our hearts so that we will show by our 

speech and by our actions that we respect his will and do it. God 
offers each one of us the greatest 
treasure possible - indestructable 
peace, joy, and friendship with him in 
his everlasting kingdom. We can lose 
that treasure if we refuse the grace 
- the free gift of God’s blessing and 
strength - which the Lord Jesus has 
won for us through his victory on the 
cross. The Lord Jesus fills us with the 
gift of the Holy Spirit who works in and 
through us for the glory of God. Do you 
seek to please God and respect his will 
and loving plan for your life? Allow the 
Holy Spirit to to fill your heart with the 
peace, joy, and righteousness of  God’s 
kingdom (Romans 14:17).

“Lord Jesus, change my 
heart that I may only desire 
that which is pleasing to you. 
Help me to respect your will 
and give me the strength, joy 
and perseverance to carry it 
out wholeheartedly.”

“What do you think? A man had two sons; and he went to the first and said, `Son, go and work in the vineyard 
today.’ 29 And he answered, `I will not’; but afterward he repented and went. 30 And he went to the second 

and said the same; and he answered, `I go, sir,’ but did not go. 31 Which of the two did the will of his father?” They 
said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God 
before you. 32 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors 
and the harlots believed him; and even when you saw it, you did not afterward repent and believe him.”

Which son did the father’s will?

Scripture:  Matthew 21:28-32

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.












