
      

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 29 thườNg NiêN NĂM a Ngày 22/10/2017



Thieân Chuùa. 
Chính vôùi yù thöùc ñoù maø 

Thaùnh Töû ñaïo Thomas Moore 
(1478-1535) cuûa nöôùc Anh 
ñaõ töø chöùc Chöôûng aán (Thuû 
töôùng) döôùi trieàu vua Henry 
VIII khi oâng naøy choáng ñoái 
Ñöùc Giaùo hoaøng Cleâmenteâ 
VII vaø taùch rieâng Giaùo hoäi 
Coâng giaùo ôû Anh ñeå ñaët döôùi 
söï laõnh ñaïo cuûa oâng. Vua 

Henry VIII ñaõ coù thaùi ñoä choáng 
ñoái naøy bôûi leõ Ñöùc Cleâmenteâ VII ñaõ khoâng chòu 
cho tieâu hoân ñaùm cöôùi cuûa oâng vôùi hoaøng haäu 
Catherine ñeå oâng coù theå cöôùi ngöôøi khaùc. Tröôùc 
khi bò cheùm ñaàu vì khoâng nhìn nhaän nhaø vua laø thuû 
laõnh Giaùo hoäi Anh quoác, Thomas Moore ñaõ doõng 
daïc tuyeân boá vôùi ñaùm ñoâng daân chuùng ñöùng xem 
raèng: “Toâi seõ cheát nhö moät ngöôøi toâi tôù toát cuûa nhaø 
vua nhöng laø toâi tôù tröôùc heát cuûa Thieân Chuùa.”

Saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo soá 2242 ñaõ noùi: 
“Ngöôøi coâng daân coù nghóa vuï, theo löông taâm, 
khoâng tuaân theo nhöõng luaät leä cuûa chính quyeàn 
daân söï, khi caùc luaät leä naøy nghòch vôùi nhöõng ñoøi 
hoûi cuûa traät töï luaân lyù, nghòch vôùi nhöõng quyeàn 
caên baûn cuûa con ngöôøi hoaëc vôùi nhöõng lôøi daïy cuûa 
Phuùc AÂm. Söï töø choái vaâng phuïc caùc thaåm quyeàn 
daân söï khi hoï ñoøi hoûi nhöõng ñieàu nghòch vôùi löông 
taâm ngay chính, ñöôïc bieän minh bôûi söï phaân bieät 
giöõa vieäc phuïc vuï Thieân Chuùa vaø vieäc phuïc vuï 
coäng ñoàng chính trò.”

 Dó nhieân, ngöôøi Kitoâ höõu phaûi chaáp nhaän quyeàn 
bính daân söï hôïp phaùp vaø thaät ra, caùc Kitoâ höõu phaûi 
laø nhöõng ngöôøi coâng daân göông maãu. Ngöôøi Kitoâ 
höõu phaûi coù boån phaän laøm ngöôøi coâng daân toát, 
coù traùch nhieäm vaø hoaït ñoäng cho coâng ích. Tuy 
nhieân, chuùng ta khoâng nhìn ñeán Nhaø nöôùc nhö laø 
ngöôøi höôùng daãn veà maët luaân lyù bôûi vì moät soá luaät 
leä coù theå hôïp phaùp ñaáy nhöng vaãn coù theå nghòch 
vôùi traät töï luaân lyù chaúng haïn nhö luaät cho pheùp 
phaù thai, hoân nhaân ñoàng tính, trôï töû, nghieân cöùu 
teá baøo goác treân thai nhi, baùn vuõ khí cho caùc cheá 
ñoä ñoäc taøi. Vaø vì theá, neáu coù söï xung ñoät thaät söï 
giöõa boån phaän ñoái vôùi chính quyeàn vaø boån phaän 
ñoái vôùi Thieân Chuùa, ngöôøi Kitoâ höõu phaûi bieát luaät 
Chuùa, chöù khoâng phaûi luaät leä Nhaø nöôùc, môùi coù 
lôøi cuoái cuøng. “Phaûi vaâng phuïc Thieân Chuùa hôn laø 
vaâng phuïc ngöôøi ta’ (Coâng vuï 5:29).”

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

Hoâm thöù Saùu ngaøy 
6/10/2017, Ñöùc Hoàng y 
Daniel DiNardo cuûa Toång 

Giaùo phaän Galveston-Houston 
(Texas) kieâm Chuû tòch Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Hoa Kyø, vaø Ñöùc Toång 
Giaùm muïc William Lori cuûa Toång 
Giaùo phaän Baltimore (Maryland) 
kieâm Chuû tòch UÛy ban Ñaëc vuï 
veà Töï do Toân giaùo cuûa Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc, ñaõ ra tuyeân boá uûng 
hoä quyeát ñònh cuûa Toång thoáng 
Donald Trump veà vieäc mieãn tröø qui ñònh veà vieäc cung caáp 
baûo hieåm mieãn phí veà ngöøa thai, trieät saûn vaø truïc thai cho 
nhaân vieân cuûa caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän maø chính quyeàn 
Obama baét buoäc tröôùc ñaây, trong ñoù coù nhieàu tröôøng hoïc, 
toå chöùc baùc aùi cuûa Coâng giaùo. Trong baûn tuyeân boá, hai 
Ñöùc Cha vieát: “Nhöõng qui ñònh môùi ñaây [cuûa chính phuû 
Donald Trump] cuõng laø tin vui cho moïi ngöôøi Hoa Kyø. Moät 
luaät leä eùp buoäc ngöôøi ta phaûi coù moät söï choïn löïa khoâng 
naøo chòu ñöôïc giöõa vieäc vaâng theo tieáng noùi löông taâm 
vaø tuaân theo lôøi keâu goïi phuïc vuï ngöôøi ngheøo khoâng chæ 
gaây haïi ñeán ngöôøi Coâng giaùo nhöng coøn cho söï thieän 
haûo chung. Töï do toân giaùo laø moät quyeàn caên baûn cho taát 
caû moïi ngöôøi, vì theá khi quyeàn naøy bò ñe doïa cho moät vaøi 
ngöôøi thì cuõng bò ñe doïa cho taát caû.” 

Ñaây chæ laø moät trong nhieàu tröôøng hôïp xaûy ra treân khaép 
theá giôùi cho thaáy veà söï xung ñoät giöõa theá löïc chính quyeàn 
vaø nhöõng ai muoán soáng theo ñöùc tin. Vaø ñieàu naøy khoâng 
chæ xaûy ra ôû theá kyû 21 naøy nhöng suoát moïi thôøi ñaïi vaø 
ngay caû Chuùa Gieâsu cuõng bò thaùch ñoá tröôùc löïa choïn naøy 
nhö baøi Phuùc aâm cuûa Chuùa nhaät 29 Thöôøng nieân naêm 
A hoâm nay ghi laïi veà vieäc Ngaøi bò tra vaán bôûi nhöõng keû 
choáng ñoái laø coù phaûi noäp thueá cho hoaøng ñeá Xeâsa cuûa 
Roâma hay khoâng.

Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu: “Cuûa Xeâda traû cho Xeâda, 
cuûa Thieân Chuùa traû cho Thieân Chuùa” ñaõ laøm nhöõng keû 
möu toan gaøi baãy Ngaøi phaûi caâm mieäng. Tuy nhieân, caâu 
traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu khoâng phaûi chæ laø moät caâu traû lôøi 
thoâng minh nhaèm traùnh bò keát aùn noåi loaïn bôûi chính quyeàn 
Ñeá quoác Roâma neáu Ngaøi noùi khoâng neân noäp thueá, hoaëc 
bò ngöôøi Do thaùi khinh reû neáu Ngaøi khuyeân phaûi noäp thueá 
cho ngoaïi bang. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu cuõng khoâng 
phaûi laø söï nhìn nhaän thaåm quyeàn cuûa nhaø caàm quyeàn daân 
söï ngang baèng vôùi thaåm quyeàn cuûa Thieân Chuùa. Bôûi vì 
trong caùi nhìn cuûa Chuùa Gieâsu vaø nhöõng ngöôøi tin theo 
Ngaøi, hoaøng ñeá Xeâsa cuõng chæ laø moät thuï taïo do Thieân 
Chuùa döïng neân vaø taát caû moïi quyeàn bính traàn gian khoâng 
theå naøo phuû nhaän quyeàn bính cuûa Thieân Chuùa vaø vì theá 
söï cam keát lôùn nhaát cuûa chuùng ta tröôùc heát laø ñoái vôùi 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 22/10. Chuùa nhaät 29 Thöôøng nieân naêm

A. Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo (World Mission
Sunday).

- Thöù Hai 23/10. Leã Thaùnh Gioan Capsistranoâ. Linh
muïc.

- Thöù Ba 24/10. Leã Thaùnh Antoân Maria Clareùt, Giaùm
muïc. 

- Thöù Tö 25/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 26/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 27/10 trong Tuaàn 29 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 28/10. Leã Thaùnh Simoân & Giuña, Toâng ñoà.

Leã Kính.
- Chuùa Nhaät 29/10. Chuùa nhaät 30 Thöôøng nieân naêm A.

Chuùa Nhaät Thaùnh Chöùc Linh muïc (Priesthood 
Sunday).

      Quyeân tieàn laàn 2 giuùp caùc linh muïc höu döôõng cuûa 
Giaùo phaän Dallas

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 21/10/2017 cuûa ñoâi taân hoân:

Kevin Lee Hoaøng & Grace Jenna Leâ
Sonny Thanh Nguyeãn & Mai Thò Dieäu Phaïm

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho Quyù 
Anh Chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

CHUÙA NHAÄT TRUYEÀN GIAÙO (22/10)
WORLD MISSION SUNDAY (OCT 22)

Haèng naêm, Chuùa nhaät Truyeàn giaùo ñöôïc cöû haønh 
vaøo Chuùa nhaät tröôùc Chuùa nhaät cuoái cuøng cuûa Thaùng 
10. Chuùa nhaät Truyeàn giaùo laø moät ngaøy ñöôïc daønh
rieâng ñeå ngöôøi Coâng giaùo khaép theá giôùi taùi cam keát
hoaït ñoäng cho vieäc truyeàn giaùo cuûa Hoäi thaùnh qua vieäc
aên chay, caàu nguyeän vaø hy sinh ñoùng goùp.

Annually, World Mission Sunday is celebrated on the 
next-to-last Sunday in October. World Mission Sunday 
is a day set aside for Catholics worldwide to recommit 
themselves to the Churchs missionary activity through 
fasting, prayer and sacrifice. 

LAÀN CHUOÃI MAÂN COÂI THAÙNG 10
Laàn haït Maân Coâi laø moät loái caàu nguyeän theo Phuùc 

AÂm, laø moät chuoãi tình yeâu goàm nhöõng lôøi yeâu thöông, 
chaân thaønh vaø ñôn sô nhaát: haõy nhìn ngaém, toân thôø, 
chieâm ngöôõng, suy nieäm nhöõng maàu nhieäm cuûa Chuùa 
Gieâsu vaø thì thaàm nhöõng lôøi ca ngôïi, nhöõng caâu naøi 
xin vôùi Ñaáng ñaõ ban cho chuùng ta Ñaáng Cöùu Theá.

Caùc tín höõu neân caàu nguyeän baèng kinh Maân Coâi 
vaø hieåu roõ baûn chaát cuõng nhö taàm quan troïng cuûa kinh 
naøy.

Nhöõng ai laàn haït chung moät chuoãi Maân Coâi trong 
caùc nhaø thôø hoaëc nhaø nguyeän hay trong gia ñình, 
trong coäng ñoaøn tu trì, trong hieäp hoäi ñaïo ñöùc, hoaëc 
khi nhieàu ngöôøi hoïp nhau nhaèm muïc ñích toát, thì ñöôïc 
höôûng moät ôn ñaïi xaù; coøn ñoïc trong nhöõng hoaøn caûnh 
khaùc, thì ñöôïc höôûng moät ôn tieåu xaù (Thuû baûn AÂn 

xaù,aán baûn 1999, concessio 17).

THAÙNG 10: THAÙNG TOÂN TROÏNG SÖÏ SOÁNG 
OCTOBER: RESPECT LIFE MONTH

Haèng naêm, Hoäi ñoàng Giaùm 
muïc Hoa Kyø ñaët Chuùa nhaät ñaàu 
tieân cuûa Thaùng 10 laø Chuùa Nhaät 
Toân Troïng Söï Soáng vaø caû thaùng laø 
Thaùng Toân Troïng Söï Soáng. Ñaây 
laø moät cô hoäi ñeå coå voõ vieäc baûo 
veä phaåm giaù vaø söï soáng con ngöôøi 
trong moïi giai ñoaïn, töø luùc töôïng 

thai trong loøng meï ñeán luùc cheát töï nhieân.

Every year, the USCCB(U.S. Conference of Catholic 
Bishops) designates the first Sunday in October as 
Respect Life Sunday, and October itself as Respect Life 
Month. It is an opportunity to promote and protect the 
dignity of all human life in all stages from conception 

until natural death.

 HOÏP PHUÏ HUYNH CAÙC LÔÙP THEÂM SÖÙC - 29/10

* Xin Quyù Phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc 2018
ñeán hoïp vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 29 thaùng 10, töø 1 giôø 45 
ñeán 3 giôø chieàu ôû Hoäi tröôøng Trung taâm Thaùnh 
Anphong. Lôùp Theâm Söùc laø Lôùp GL_10A, GL_10B, 
vaø GL_10J.

The parents of Confirmation Classes will have the 
1st meeting with Sr. Van on Sunday October 29 from 
1:45pm – 3 pm at the Auditorium of St. Alphonsus 
Center. Confirmation Class are GL_10A, GL_10B, and 
GL_10J



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

V Chuùa Nhaät XXIX - Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 4 v Ngaøy 22-10-2017   V

CHUÙA NHAÄT THAÙNH CHÖÙC LINH MUÏC (29/10)
PRIESTHOOD SUDAY (Oct 29)

Chuùa nhaät cuoái cuøng cuûa Thaùng 10 ñöôïc Hoäi ñoàng 
Giaùm muïc Hoa Kyø daønh rieâng ñeå traân troïng thaùnh chöùc 
linh muïc goïi laø Chuùa Nhaät Thieân Chöùc Linh Muïc. Naêm 
nay Ngaøy Thaùnh Chöùc Linh Muïc rôi vaøo Chuùa nhaät 
29/10 vaø laø ngaøy ñeå suy tö vaø khaúng ñònh vai troø cuûa 
linh muïc trong ñôøi soáng cuûa Hoäi Thaùnh cuõng nhö vinh 
danh caùc linh muïc phuïc vuï trong giaùo xöù. Hoâm nay 
seõ coù thu tieàn laàn thöù hai ñeå goùp vaøo Quyõ Linh Muïc 
Hoài Höu cuûa Giaùo phaän Dallas. Taát caû soá tieàn thu ñöôïc 
seõ ñöôïc duøng ñeå giuùp cho caùc linh muïc cuûa giaùo phaän 
ñang nghæ höu hoaëc seõ nghæ höu. Chaân thaønh caûm ôn veà 
söï roäng löôïng cuûa moïi ngöôøi trong coâng vieäc naøy.

The last Sunday of October, we celebratePriesthood 
Sunday,a day set aside to honor the priesthood in the 
United States. This year, the Priesthood Sunday falls on 
October 29 and is a day to reflect upon as well as to 
affirm the role of the priesthood in the life of the Church 
and to honor the priests who serve at our parish. There 
will be a second collection today to support the Annual 
Diocesan Priests Retirement Plan. All the proceeds from 
the collection will go to support the retirement plan and 
provide needed support for our retired diocesan priests 
and those who will be retiring in the future. Thank you 
for your generous response to this collection.

CHÖÔNG TRÌNH BAÀU TAÂN HOÄI ÑOÀNG MUÏC 
VUÏ NHIEÄM KYØ 2018-2020

 Hoäi Ñoàng Muïc Vuï hieän nay vôùi nhieäm kyø 3 naêm 
töø ñaàu naêm 2015 ñeán cuoái naêm 2017 saép maõn nhieäm, 
xin Quyù Ñoaøn Theå vaø OÂng Baø cuøng Anh Chò Em caàu 
nguyeän vaø soát saéng tham gia vieäc baàu ra moät cô quan 
tö vaán cho Cha Chính Xöù vaøo nhieäm kyø tôùi 2018-2020.

Chöông trình baàu cöû nhö sau:

1. Chuùa nhaät 8/10: Cha Chính xöù göûi thö cho caùc
Hoäi ñoaøn, Ban ngaønh vaø Giaùo khu ñeå xem xeùt choïn 
ngöôøi. Moãi hoäi ñoaøn vaø ban ngaønh ñeà cöû 2 ngöôøi; caùc 
giaùo khu ñeà cöû 1 ngöôøi. 

2. Chuùa nhaät 29/10: Caùc hoäi ñoaøn vaø giaùo khu ñöa
cho Ban Baåu cöû danh saùch caùc öùng vieân.

3. Chuùa nhaät 5/11: Caû Coäng ñoaøn baàu ra 15 öùng
vieân.

4. Chuùa nhaät 12/11: Taát caû caùc öùng vieân coù tónh
taâm luùc 2 pm taïi Nhaø nguyeän vaø baàu 9 ngöôøi vaøo Hoäi 
ñoàng Muïc vuï. Sau ñoù 9 ngöôøi seõ hoïp rieâng ñeå baàu ra 
Chuû tòch Hoäi ñoàng Muïc Vuï.

MÖØNG KYÛ NIEÄM HOÂN PHOÁI 2017
Trong Thaùnh leã 6 giôø chieàu thöù Baûy 30/12/2017 

kính Thaùnh Gia Thaát, Giaùo xöù seõ toå chöùc Nghi thöùc Kyû 
nieäm Hoân phoái cho caùc ñoâi vôï choàng möøng kyû nieäm 
thaønh hoân trong naêm 2017 laø 10 naêm, 25 naêm, 40 naêm, 
50 naêm, 60 naêm, 65 naêm vaø 70 naêm. Caùc ñoâi vôï choàng 
naøo muoán ñöôïc trao Pheùp Laønh Toøa Thaùnh kyû nieäm 
thaønh hoân trong dòp naøy, xin vui loøng ñeán Vaên phoøng 
Giaùo xöù trong caùc giôø laøm vieäc ñeå ñieàn vaøo Maåu Ghi 
Danh (danh tính vôï choàng, ngaøy cöôùi, nôi cöôùi). Leä 
phí Pheùp Laønh Toøa Thaùnh vaø Khung hình cho moät ñoâi 
vôï choàng laø 60 Myõ kim. Haïn choùt ghi danh laø ngaøy 

11/11/2017.

GHI DANH ÑI HOUSTON DÖÏ LEÃ THUÏ PHONG 
LINH MUÏC CUÛA THAÀY PHOÙ TEÁ 

TOÂMA AQUINOÂ HOAØNG TOÂ KHA, C.Ss.R.
Ñeå giuùp nhöõng ai muoán ñi tham döï Thaùnh Leã Thuï 

Phong Linh Muïc luùc 10 giôø saùng cuûa Thaày Phoù Teá 
Toâma Aquinoâ Hoaøng Toâ Kha taïi Ñeàn thôø Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp ôû Houston luùc 10 giôø saùng thöù Baûy 
ngaøy 18/11/2017, Giaùo xöù coù thueâ bao moät xe bus cho 
vieäc chuyeân chôû.Lòch trình chuyeán ñi nhö sau:

* Xe bus seõ coù maët taïi nhaø thôø Ñöùc Meï HCG luùc
3 giôø 30 saùng ngaøy 18/11/2017.Xe seõ khôûi haønh luùc 4 
giôø saùng cuøng ngaøy.

* Töø nhaø doøng Chuùa Cöùu Theá ôû Houston, xe seõ
khôûi haønh trôû veà luùc 1 giôø chieàu cuøng ngaøy vaø seõ veà 
ñeán nhaø thôø Ñöùc Meï HCG luùc 6 giôø chieàu.

Leä phí chuyeân chôû laø35 Myõ kimbao goàm veù xe, 
ñieåm taâm saùng vaø nöôùc uoáng treân xe.

Vì soá gheá coù giôùi haïn, Giaùo xöù öu tieân vieäc ghi 
danh cho caùc oâng baø cao nieân coâ thaân vaø khoâng coù 
phöông tieän ñi laïi.Vieäc ghi danh chæ hoaøn taát khi 
naøo ñaõ ñoùng chi phí vaø ñieàn xong ñôn Mieãn Tröø 
Traùch Nhieäm (Waive Form).

Ñeå baûo ñaûm an toaøn trong chuyeán ñi, xin quyù oâng 
baø anh chò em mang theo thuoác duøng haøng ngaøy vaø ghi 
roõ teân thuoác, lieàu löôïng vaø giôø giaác treân Waive Form. 
Giaùo xöù cuõng khuyeán khích caùc oâng baø anh chò em naøo 
coù phöông tieän chuyeân chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi nhö van, 
SUV, vì loøng baùc aùi ghi danh ñeå GX coù theå saép xeáp 
moät soá oâng baø anh chò em thieáu phöông tieän ñi cuøng.

Xin lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc ngaøy 
laøm vieäc ñeå ghi danh; ñieän thoaïi 972-414-7073.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 22/10/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  4 OÂ/B Duong Chi Nhan    972-834-9345 
1609 Rahall Street, Garland, TX  75044

Ñoaøn LMTT ñoïc kinh Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa 
Thöù 7 luùc 7:30 PM ngaøy 21 thaùng 10 /17 taïi nhaø 
anh Nguyeãn Vaên Loan  Ñieän Thoaïi : 214-227-3549

Thunder Dr , Sachse TX 75048

COME & SEE WEEKEND 
AT HOLY TRINITY SEMINARY  (Nov. 2-5)

This weekend is an event for 17+ year old men 
who wish to discern their vocation more seriously by 
experiencing the daily life of a seminarian. They will 
experience the seminarys routine of prayer, classes, 
meals and brotherhood with other men seeking after 
the Lords will in their life. Contact the Office of 

Vocations for more information 214-379-2860.

ST. ANDREW DINNER
AT HOLY TRINITY SEMINARY (November 7)

This evening is for young men between the grades 
9th - 12th who would like to explore more about the 
priesthood. The evening will begin at 6:00 p.m. with 
Mass followed by a short program, dinner and a tour 
of the seminary. If any young man that is interested 
in more information please contact the Office of 
Thư Mời của các Sơ Đa Minh
   Kính mời Quý Ông Bà, Quý Bác, Anh Chị Em đến tham dự 
Thánh lễ làm phép Nhà Nguyện và Mừng Kỷ Niệm 10 năm 
Thành Lập Cộng Đoàn tại: 2934 Landershire lane, Garland, TX 
75044,  Chúa Nhật 22/10/2017 lúc 5PM. Phone: 972-530-5068
   Đây cũng là dịp để chúng ta tạ ơn Chúa và gặp gỡ nhau để 
thắt chặt tình thân ái.
    Rất hân hạnh được đón tiếp!
Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

Vocations at 214-379-2860 or register at www.
dallasvocations.org

ÑOAØN LIEÂN MINH THAÙNH TAÂM CAÀN CAÄP 
NHAÄT DANH SAÙCH

Thay maët Ban Trò Söï Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm 
thuoäc Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp Garland, chuùng 
toâi gôûi thoâng baùo naøy baùo ñeán taát caû ñoaøn vieân LMTT 
maø caùc toå chöa lieân laïc ñöôïc vaø laâu nay khoâng tham gia 
sinh gia sinh hoaït Ñoaøn. Ban Trò Söï nhieäm kyø 2017-
2019 ñaõ phaân chia danh saùch ñoaøn vieân thaønh 4 toå ñeå 
tieän vieäc sinh hoaït cuûa Ñoaøn.

Ñeå caäp nhaät danh saùch ñoaøn vieân LMTT, caùc toå ñaõ 
goïi ñieän thoaïi nhieàu laàn nhöng khoâng theå lieân laïc ñöôïc 
vôùi Quyù OÂng/Anh. Neáu Quyù OÂng/Anh ñaõ thay ñoåi ñòa 
chæ vaø soá ñieän thoaïi, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi 
vaø cho chuùng toâi nhöõng thoâng tin sau veà Teân Thaùnh, 
Hoï, Teân Rieâng cuøng soá ñieän thoaïi nhaø vaø ñieän thoaïi di 
ñoäng cuõng nhö ñòa chæ nhaø vaø email (neáu coù).

Ñeå lieân laïc vôùi chuùng toâi xin Quyù OÂng/Anh haõy goïi 
ñeán nhöõng ngöôøi trong Ban Trò Söï sau daây: OÂng Ñònh 
(214-514-855); OÂng Vaân (972-496-1792/ 214-326-
5058); OÂng Hoaøng (469-363-3665); OÂng Tính (972-
272-9625).

Neáu sau 30 ngaøy chuùng toâi khoâng nhaän ñöôïc baát cöù
söï lieân laïc naøo cuûa Quyù OÂng/Anh, chuùng toâi seõ trình leân 
Cha Tuyeân uùy cuûa Ñoaøn ñeå quyeát ñònh coù neân duy trì 
danh saùch ñoaøn vieân cuûa cuûa Quyù OÂng/Anh hay khoâng.

Ban trò Söï Ñoaøn LMTT

DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE 
(DCYC)

Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas
What:  An opportunity for youth to meet Jesus 

through talks, music, Eucharistic Adoration, 
Reconciliation, and meeting other youth in the 
diocese.

Who:  Any high school students under the age of 18

When:  Friday, February 23 - Sunday, February 25, 2018

Where:  Frisco Convention Center/ Embassy Suites Hotel

Fee:  $200

Deadline for Registration:  December 17, 2017

ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ
do Giaùo Phaän Dallas toå chöùc

Ñaây laø moät cô hoäi toát cho caùc em theâm loøng yeâu 
meán Chuùa qua caùc buoåi hoäi thaûo, giôø Chaàu Thaùnh 
Theå, vaø sinh hoaït vôùi caùc em töø nhöõng giaùo xöù khaùc 
trong giaùo phaän.  Ñaïi hoäi giôùi treû naøy daønh cho 
nhöõng em lôùp trung hoïc vaø döôùi 18 tuoåi vaø seõ ñöôùc toå 
chöùc vaøo ngaøy 23 – 25 thaùng 2, naêm 2018 taïi Frisco 
Convention Center. Leä phí laø $200 vaø ngaøy haïn ñeå ghi 
danh laø ngaøy 17 thaùng 12. 

Ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi 
sau ñaây. For more information, please contact: Tr 
Lynn Hoaøng (972 302 7941) or Ms. Kim Anh Ñoã (469 
396 8843).



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

V Chuùa Nhaät XXIX - Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 6 v Ngaøy 22-10-2017   V

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 15/10/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,960.00 
Tieàn In Saùch: $300.00 
Tieàn Röûa Toäi: $190.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $650.00 
Ghi Danh Gia Nhaäp Giaùo Xöù:

SDB 2843 $20.00
SDB 2915 $500.00
SDB 2916 $500.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0113 Hoà Thò Mai $200.00 
0384 Ngoâ Bryant $20.00 
0471 Vuõ A. Chöông $20.00 
0514 Tröông Quang Tuyeán $5.00 
0518 Ñaøo John $5.00 
0570 Nguyeãn Ñaêng Troïng $200.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
1015 Traàn Khaûi Hoaøn $5.00 
1166 Phaïm Thò Höông $5.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 
1391 Traàn Vaên Töï $10.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1536 Nguyeãn Quang Vinh $5.00 
1600 Traàn Tuyeán $20.00 

1754 Traàn Kim Trung $100.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2012 Nguyeãn Höõu Nghóa $100.00 
2028 Nguyeãn Ñình Thöông $10.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $10.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2299 Leâ Kelly $5.00 
2318 Traàn Tuyeát Nga $20.00 
2426 Mai Ñöùc Quoác $100.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $3.00 
2503 Nguyeãn Baèng Giang $20.00 
2567 Traàn Phöông Thaûo $5.00 
2589 Döông Quang Thanh $5.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $2.00 
2675 Nguyeãn Ñình Hoøa $5.00 
2765 Nguyeãn Tröông Khanh $10.00 

Hoäi Quaùn $7,062.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0252 Traàn Thò Cuùc $100.00 
0254 Nguyeãn Vaên Hueä $200.00 
0352 Nguyeãn M. Ñan $100.00 
0420 Nguyeãn Uyeân $500.00 
0612 Phan Chaùnh Quang $100.00 
0613 Phan Chaùnh Quang $100.00 
0626 Nguyeãn Kinh $100.00 
0627 Nguyeãn Kinh $100.00 
0670 Leâ Trung Thöôïc $100.00 

40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG
Ñeå höôûng öùng chöông trình 40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN 

CHO SÖÏ SOÁNG cuûa Giaùo phaän Dallas töø ngaøy 27/9 ñeán 
5/11, Giaùo xöù ñaõ choïn ngaøy 30/10/2017 ñeå moïi ngöôøi 
cuøng ñeán caàu nguyeäntröôùc cöûatrungtaâm phaù thai töø 12 giôø 
tröa tôùi 6 giôø chieàu.

Kính môøi Quyù Quyù OÂng Baø & Anh Chò Em trong 
Giaùo xöù, caùch rieâng caùc Tröôûng Hoäi ñoaøn & Giaùo khu, 
giuùp thoâng baùoñeán caùc hoäi vieân, giañình vaø baïn höõuñeå 
cuøngñeán caàu nguyeän cho söï soáng cuûa caùc thai nhi voâ toäi 
vaøo ngaøy giôø vaø ñòa ñieåm sau ñaây:

* Thôøi gian: Thöù Hai ngaøy 30/10/2017 töø 12 giôø tröa
ñeán 6 giôø chieàu

* Ñòa ñieåm: Tröôùc cöûa

SOUTHWESTERN WOMENS SURGERY CENTER

8616 GREENVILLE AVE., DALLAS, TX 75243

40 Days for Life Dallas from September 27 through 
November 5 is a focused pro-life effort that consists of 40 
days of prayer and fasting, peaceful vigil, and community 
outreach.The prayer vigil will be7 days a week, 6:00 
a.m. – 6:00 p.m., outside Southwestern Womens Surgery
Centerat 8616 Greenville Ave., Dallas 75243.We are
praying that, with Gods help, this effort will help bring
an end to abortion not only in our city but also throughout
America!For more information, please visitprolifedallas.
org/40daysor contact Dallas campaign director Susan
Platt at40days@prolifedallas.orgor 214-392-7545.

Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will have 
a prayer vigil at this abortion center on Monday, October 
30 from 12 pm – 6 pm. Parishioners are encouraged to be 
there to pray for the end of abortion.
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CHÖÔNG TRÌNH LEÃ CAÙC THAÙNH (1/11) 
& LEÃ CAÙC LINH HOÀN (2/11)

* Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ (1/11):Leã Buoäc

- Thöù Ba 31/10: Leã Voïng luùc 7pm

- Thöù Tö 1/11: Coù caùc Thaùnh leã luùc 6:45am, 9:00am,
7:00pm & 9:00pm

* Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Qua Ñôøi (2/11):

- Thöù Naêm 2/11:Taïi Nhaø thôø luùc 7 am & 7 pm. Taïi
Nhaø Bình an (Columbarium) luùc 12 giôø tröa.

GIAÙO HOÄI NOÙI GÌ VEÀ LUYEÄN NGUÏC? 
WHAT DOES THE CHURCH SAY ABOUT THE 

PURGATORY?
*Baûn Toaùt Yeáu Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùosoá 210

vaø 211 noùi: (1) Luyeän nguïc laø tình traïng cuûa nhöõng 
ngöôøi cheát trong tình thaân vôùi Thieân Chuùa, nhöng, duø 
ñaõ ñöôïc baûo ñaûm ôn cöùu ñoä vónh cöûu, hoï coøn caàn thanh 
luyeän tröôùc khi ñöôïc höôûng haïnh phuùc thieân ñaøng; (2) 
Nhôø söï “caùc thaùnh thoâng coâng” caùc tín höõu coøn löõ haønh 
treân traàn gian, coù theå giuùp ñôõ caùc linh hoàn nôi luyeän 
nguïc, baèng caùch daâng lôøi caàu khaån, ñaëc bieät laø thaùnh 
leã, vaø taát caû nhöõng vieäc boá thí, aân xaù vaø nhöõng vieäc 
haõm mình ñeå caàu cho hoï.

* “Purgatory is the state of those who die in Gods
friendship, assured of their eternal salvation, but 
who still have need of purification to enter into the 
happiness of heaven.Because of the communion of 
saints, the faithful who are still pilgrims on earth are 
able to help the souls in purgatory by offering prayers in 
suffrage for them, especially the Eucharistic sacrifice. 
They also help them by almsgiving, indulgences, and 
works of penance.” (Compendium of the Catechism of 
the Catholic Church, nos. 210 & 211).

XIN ÔN TOAØN XAÙ CHO CAÙC LINH HOÀN NÔI 
LUYEÄN NGUÏC

Muoán xin Ôn Toaøn Xaù cho caùc linh hoàn trong Luyeän 
nguïc, ngoaøi caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng laø Xöng toäi, 
Röôùc leã, vaø Caàu nguyeän theo yù chæ Ðöùc Giaùo hoaøng thì 
ngöôøi tín höõu:

- Töø ngaøy 1/11 ñeán 8/11, moãi ngaøy thaêm nghóa trang
(hoaëc Nhaø Bình an – Columbarium) vaø caàu nguyeän cho 
nhöõng ngöôøi quaù coá. 

- Vaøo ngaøy Leã Caùc Linh Hoàn 2/11, vieáng Nhaø thôø
caàu nguyeän vaø ñoïc moät Kinh Laïy Cha vaø Kinh Tin 
Kính. Thôøi gian coù theå ñöôïc tính töø tröa ngaøy 1/11 ñeán 
nöûa ñeâm ngaøy 2/11.

TRIEÅN LAÕM TRANH CUÛA LINH MUÏC GIAÙO SÖ 
HOÄI HOÏA NGÖÔØI VIEÄT TAÏI  
UNIVERSITY OF DALLAS

Linh muïc Martin Nguyeãn Laâm, doøng Thaùnh Giaù 
(CSC), laø Giaùo sö Hoäi hoïa taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Notre 
Dame, Indiana, seõ coù cuoäc trieån laõm tranh taïi Ñaïi hoïc 
Coâng Giaùo University of Dallas töø ngaøy 5/10 ñeán ngaøy 
5/11/2017

* Ñòa ñieåm: Beatrice M. Haggerty Gallery
University of Dallas (1845 E Northgate Dr., Irving, 
Texas 75062)

* Giôø môû cöûa: Thöù Hai-Thöù Saùu töø 10 am ñeán 5 pm;
Thöù Baûy-Chuùa nhaät töø 12 pm ñeán 5 pm.

The Beatrice M. Haggerty Gallery naèm phía trong 
Art History Building goùc ñöôøng Gorman Drive vaø 
Haggar Circle cuûa tröôøng University of Dallas. Vaøo cöûa 
mieãn phí.

St. Joseph Catholic Church in Richardson
10th Annual St. Joseph 5K “Run for Faith” & 

Festival
Come join in the fun and fellowship at St. Joseph 

Catholic Church in Richardson for our 10th annual 
St. Joseph 5K “Run/Walk for Faith” & Festival 
on, October 28 - 29.  The 5K will be held October 
28th at   Breckinridge Park, on Brand Rd., Lot C in 
Richardson starting at 8am.  Register on the parish 
website: www.stjosephcc.net, or the day of the race, 
cost is $20 per person includes t-shirt, 5 and under are 
free.  On Sunday, October 29th, from 12:00-6:00pm 
is our Fall Festival, 600 S. Jupiter Road, Richardson.  
Parish ministries have come together to create a fun 
filled family event.  There will be lots of food, game 
booths, inflatables, petting zoo, music and special 
entertainment.  Fun for all ages.   The cost of the 
festival is $10.00 per child up to 3 children, for families 
with more than three children the fourth child and over 
are free.  Food and drinks separate.
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Meditation: What do we owe God and our neighbor? Scripture 
tells us to give to everyone whatever is their due and to “owe no one 
anything, except to love one another” (Romans 13:6-8). The Jewish 
authorities sought to trap Jesus in a religious-state issue. The Jews 
resented their foreign rulers and 
despised paying taxes to Caesar. 
They posed a dilemma to test Jesus 
to see if he was loyal to them and 
to their understanding of religion. If 
Jesus answered that it was lawful 
to pay taxes to a pagan ruler, then 
he would lose credibility with the 
Jewish nation who would regard him 
as a coward and a friend of Caesar. 
If he said it was not lawful, then the 
Pharisees would have grounds to 
report him to the Roman authorities 
as a political trouble-maker and 
have him arrested. 

Coins inscribe the owner’s 
name and authority on them

Jesus avoided their trap by 
confronting them with the image of 
a coin. Coinage in the ancient world 
had significant political power. 
Rulers issued coins with their own 
image and inscription on them. In a 
certain sense the coin was regarded 
as the personal property of the 
ruler. Where the coin was valid the ruler held political sway over the 
people. Since the Jews used the Roman currency, Jesus explained 
that what belonged to Caesar must be given to Caesar.

We have been “stamped” with God’s image and likeness
This story has another deeper meaning as well. We, too, have been 

stamped with God’s image since we are created in his own likeness - 
“God created man in his own image ..male and female he created them” 
(Genesis 1:26-27). We rightfully belong not to ourselves, but to God 
who created us and redeemed us in the precious blood of his Son, our 

Lord Jesus Christ (see 1 Corinthians 
6:19-20).  Paul the Apostle says that 
we are to present our bodies as a 
living sacrifice to God (Romans 12:1).  
Do you acknowledge that your life 
and everything you possess belongs 
to God and not to yourself? And 
do you give to God what rightfully 
belongs to him?

“Lord, because you have 
made me, I owe you the 
whole of my love; because 
you have redeemed me, 
I owe you the whole of 
myself; because you have 
promised so much, I owe 
you all my being. Moreover, 
I owe you as much more 
love than myself as you are 
greater than I, for whom you 
gave yourself and to whom 
you promised yourself. I 
pray you, Lord, make me 
taste by love what I taste 

by knowledge; let me know by love what I know by 
understanding. I owe you more than my whole self, 
but I have no more, and by myself I cannot render 
the whole of it to you. Draw me to you, Lord, in the 
fullness of love. I am wholly yours by creation; make 
me all yours, too, in love.”  (prayer of Anselm, 1033-1109 AD)

Then the Pharisees went and took counsel how to entangle him  in his talk. 16 And they sent their disciples to him,
along with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you are true, and teach the way of God truthfully, and 

care for no man; for you do not regard the position of men. 17 Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to 
Caesar, or not?” 18 But Jesus, aware of their malice, said,, “Why put me to the test, you hypocrites? 19 Show me the 
money for the tax.”  And they brought him a coin. 20 And Jesus said to them, “Whose likeness and inscription is this?”  
21 They said, “Caesar’s.” Then he said to them, “Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s, and to God 
the things that are God’s.” 22 When they heard it, they marveled; and they left him and went away.

“Give to God what belongs to God”

Scripture:  Matthew 22:15-21
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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

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

- Có giá điện rẻ (nhà/tiệm)
- Gắn Solar (xài điện FREE) 
Kinh nghiệm, uy tín, tận tâm 

Khái Hưng: 972-855-8833

THAy MáI NHà (ROOFING)
 & sửa chữa (RemoDel)

30/4-30/8

31/4-31/7 30/7-30/8

Dịch Vụ Đưa Rước
Nhận đưa rước học sinh cấp 
1, 2, 3. Đi Phi trường, khám 
bệnh, Nhận dạy lái xe (an 
toàn, uy tín) giá rẻ!

Út Hồng: 469-815-1040
18/7-23/8
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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

QuaÛNG caùo XiN Goïi

972 - 414 - 7073
QuaÛNG caùo XiN Goïi

972 - 414 - 7073

cầN NGườI
Cần người phụ bán hàng ở 
tiệm nail supply. L/l: Hương 

cell:  214-893-7746

972-757-9820

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
 (có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

VIỆc lÀm UY TÍN, TẬN TÂm

Nhận giữ trẻ từ 1 tháng 
đến 12 tuổi - Gần nhà thờ 
ĐMHCG- 2301 Bermuda 
Dr, Garland,  TX 75044

NhẬN GIữ TRẻBáN xe

Bà Tâm 469-345-0501

- Nhận đánh đàn tại tư gia hoặc nhà hàng
   Tiệc cưới hỏi, sinh nhật, tiệc tại tư gia...
- Có bao âm thanh Professional XSC
- Giá cả phải chăng
Liên lạc: Thế Huy 972-816-7732

Có  bán vài chiếc xe Nhật 
đã dùng rồi, được bảo 
quản tốt, thích hợp cho 
hs,sv. Ai có nhu cầu xin 
liên hệ Anh Hùng

972 855 0563 s: 5/9 20/8-20/10

1/9-31/12 8/10-8/11

1/6-31/7

1/7-30/9

QuaÛNG caùo XiN Goïi

972 - 414 - 7073
giaù bieåu coù ñaêng treân website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn Advertising fee
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