
      

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 115 
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 ...469-494-8334

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 i MÙa VỌNG NĂM B NGày 3/12/2017



Thiên Chúa thì đây sẽ là một 
sự đớn đau tột cùng. Sự chọn 
lựa là về phía chúng ta: Chọn 
Chúa hay chọn thảm hoạ.

Thách đố thật sự của Mùa 
Vọng là việc chúng ta phải 
chuẩn bị tâm hồn và thể xác 
cho thời điểm trọng đại này 
bằng cách để sự hiện diện và 
quyền năng của Thiên Chúa 
hoạt động trong đời sống 
mình. Cuộc sống không trọn 
vẹn nếu không có Chúa và 
chúng ta thật vô dụng nếu 
không có sự hiện diện của 
Ngài trong cuộc đời. Chỉ có 
Thiên Chúa mới có thể thoả 
mãn khát vọng sâu xa nhất 
của chúng ta và làm tràn ngập 

tâm hồn chúng ta với sự an bình thật sự.
Vì thế, Mùa Vọng khiến chúng ta ý thức về 

nhu cầu quay trở về với Thiên Chúa với niềm 
hy vọng và bằng lời cầu nguyện khiêm nhường 
khấn xin Ngài đến cứu vớt. Mùa Vọng là mùa 
tái khám phá và canh tân linh hồn chúng ta, 
bởi vì chúng ta ý thức hơn về tội lỗi của chính 
mình và cầu xin Thiên Chúa thứ tha. Nếu 
chúng ta đã bỏ rơi Chúa, xao lãng cầu nguyện 
và vi phạm lề luật của Ngài, Mùa Vọng là lúc 
chúng ta làm mới lại từ đầu trong việc xây đắp 
một mối tương quan mật thiết hơn với Chúa. 
Chúng ta cần biết rằng trong khi Mùa Vọng 
nói về việc chúng ta chờ đợi Chúa đến trong 
cuộc đời thì cũng đồng thời đề cập đến việc 
Chúa chờ đợi chúng ta lâu hơn là chúng ta đợi 
chờ Người.

Nguyện chúc cho mọi người bước vào một 
năm phụng vụ mới với niềm hy vọng và quyết 
tâm trong sự canh tân tâm hồn để Giáo xứ 
ngày một thêm thăng tiến trong sứ mạng đưa 
Chúa đến với mọi người.

Câu ghi lòng trong tuần: “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về.” Mc 13, 35

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

Chúa nhật đầu tiên của 
Mùa Vọng đánh dấu khởi 
đầu của một năm phụng 

vụ mới. Với Chúa nhật hôm nay, 
chúng ta bước vào Phụng vụ 
năm B và các bài đọc của Thánh 
Lễ Chúa nhật trong suốt năm 
này lấy từ Phúc âm theo Thánh 
sử Mátcô.

Giữa những náo nức của việc 
chuẩn bị tiệc tùng Giáng sinh, 
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta về 
việc phải chuẩn bị cho một điều 
có ý nghĩa sâu thẳm hơn mà Lễ 
Giáng Sinh đem lại, đó là sự hiện 
diện của Thiên Chúa ở giữa Dân 
Người nơi Chúa Giêsu Kitô. Việc 
Chúa Giêsu đến trong Ngày Lễ 
Giáng Sinh làm tràn ngập tâm 
hồn chúng ta với niềm hy vọng, đem lại cho chúng 
ta một sự khích lệ đặc biệt, đó là giữa mọi lo lắng, 
phiền muộn của cuộc đời, tương lai của chúng ta 
luôn được bảo đảm bởi vì nó nằm trong bàn tay của 
Thiên Chúa.

Mùa Vọng công bố sứ điệp Thiên Chúa không 
bỏ rơi Dân Người. Thiên Chúa đã ban Người Con 
cho chúng ta để giúp giải thoát chúng ta khỏi tội 
lỗi. Mùa Vọng nói với về sự khởi đầu và kết thúc 
trong tương lai câu chuyện cứu độ của chúng ta. 
Trong khi chúng ta hướng về Lễ Giáng Sinh, chúng 
ta cũng được mời gọi đưa mắt về tương lai và ngày 
trọng đại khi Chúa Giêsu đến trong vinh quang. 
Tuy nhiên, trong lúc này, chúng ta phải chờ đợi 
trong niềm hy vọng vui mừng ngày Chúa Cứu Thế 
của chúng ta sẽ mạc khải tỏ tường và vì thế chúng 
ta hãy cầu nguyện với lời kêu xin “Maranatha - Lạy 
Chúa Giêsu, xin hãy đến!”

Vang vọng trong suốt các bài đọc của Chúa 
Nhật I Mùa Vọng hôm nay là lời cảnh báo “Phải coi 
chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào 
thời ấy đến” (Mc 13:3). Đây là một sự nhắc nhở ác 
liệt về ngày mà chúng ta phải “tính sổ” với Thiên 
Chúa. Nếu vào ngày này, chúng ta không được 
chào đón và không xứng đáng vào Vương quốc 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/12. Chuùa nhaät I Muøa Voïng naêm B.
- Thöù Hai 4/12. Leã Thaùnh Gioan Ñamaùt, Linh muïc &

Tieán só Hoäi thaùnh.
- Thöù Ba 5/12 trong Tuaàn I Muøa Voïng.
- Thöù Tö 6/12.  Leã Thaùnh Nicoâla, Giaùm muïc.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 7/12. Leã Thaùnh Ambroâsioâ, Linh

muïc & Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 8/12. Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. 

Leã Buoäc.
Boån maïng Giaùo hoäi Hoa Kyø, Doøng Chuùa Cöùu Theá, 
Giáo khu 8 vaø Ca ñoaøn Trinh Vöông. Kyû nieäm 10 Naêm 
Thaønh laäp Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

- Thöù Baûy 9/12. Leã Thaùnh Gioan Diego.
- Chuùa Nhaät 10/12. Chuùa nhaät II Muøa Voïng naêm B. 

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG   
THAÙNG 12/2017

The Pope's Prayer Intention in December 2017

* Caàu cho caùc baäc Cao nieân: Xin cho hoï ñöôïc gia
ñình vaø coäng ñoaøn Ki-toâ höõu naâng ñôõ; vaø vôùi söï khoân 
ngoan vaø kinh nghieäm, hoï goùp phaàn vaøo vieäc truyeàn 
laïi ñöùc tin vaø giaùo duïc caùc theá heä treû.

* For the Elderly: That the elderly, sustained by
families and Christian communities, may apply their 
wisdom and experience to spreading the faith and 

forming the new generations.

CHA CHÍNH XÖÙ CAÛM TAÏ GIAÙO XÖÙ 
ÑAÕ CAÀU NGUYEÄN CHO LINH HOÀN

 BAØ COÁ MARTHA
Thay maët Gia ñình, Cha Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn 

Taát Haûi, C.Ss.R., chaân thaønh caûm ôn Cha Phoù xöù 
Giuse Nguyeãn Minh Quang, Thaày Phoù teá Vincent 
Ñaøm Höõu Thö, caùc Sô, Hoäi ñoàng Giaùo xöù, caùc ñoaøn 
theå ban ngaønh cuøng Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ñaõ phaân öu, caàu nguyeän, xin 
Leã, tham döï Thaùnh leã caàu hoàn taïi Nhaø thôø Giaùo xöù 
chieàu thöù Ba 28/11. Ngoaøi ra, moät soá vò ñaïi dieän trong 
Giaùo xöù cuõng ñaõ khoâng ngaïi ñöôøng saù xa xoâi, cuøng hy 
sinh thôøi giôø vaø tieàn baïc ñeå ñeán tham döï Thaùnh leã An 
taùng cho Baø Coá Martha Phan Thò Theá (1926-2017) 
saùng thöù Baûy ngaøy 25/11 taïi Portland (Oregon).

Xin moïi ngöôøi tieáp tuïc caàu nguyeän cho Linh hoàn Baø 
Coá Martha vaø xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Meï 

Haèng Cöùu Giuùp traû coâng boäi haäu cho moïi ngöôøi. 

GIAÛI TOÄI MUØA VOÏNG
Thöù Tö 06/12/2017 & thöù Saùu 15/12/2017

6:30 PM: Thaùnh Leã

7:00 PM - 9:00 PM: Giaûi Toäi

Ngoaøi ra seõ coù cha ngoài toøa giaûi toäi ban ngaøy töø 9 
ñeán 10 giôø saùng trong caùc ngaøy thöù Hai 11/12, thöù Ba 
12/12 vaø thöù Tö 13/12.

Rieâng nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi hoaëc ñau yeáu khoâng 
theå ñeán Nhaø thôø ñöôïc vaø muoán caùc cha ñeán tö gia giaûi 
toäi, xin vui loøng lieân laïc vôùi Vaên phoøng ôû soá ñieän thoaïi 
(972) 414-7073.

Ghi chuù: Ñeå baøy toû söï quyù troïng ñoái vôùi caùc linh
muïc ñöôïc Giaùo xöù môøi ñeán giuùp giaûi toäi trong Muøa 
Voïng, xin moïi ngöôøi coá gaéng thu xeáp thôøi gian vaø coâng 
vieäc ñeå ñi xöng toäi trong thôøi gian ñaõ ñöôïc aán ñònh.

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM 
NGUYEÂN TOÄI

(Leã Troïng Buoäc ngaøy 8/12)
* Thöù Naêm 7/12: Thaùnh leã Voïng luùc 7 PM

* Thöù Saùu 8/12: Coù boán Thaùnh leã: 6:45 AM,  9 AM
7 PM vaø 9 PM

Kính môøi coäng ñoaøn daân Chuùa tham döï.

MÖØNG LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG

* Legio Mariae

Trong söù vuï truyeàn giaùo hieän nay, moãi hoäi vieân Legio
noi theo maãu göông cuûa Ñöùc Meï, soáng xöùng ñaùng laø moät 
hoäi ñoaøn giaùo daân coù tinh thaàn ñoaøn keát yeâu thöông, laøm 
vieäc baùc aùi, thaêm vieáng, nhö nhöõng khí cuï bình an ñeå 
coù theå ñem Chuùa ñeán cho moïi ngöôøi. Nhôø Meï Maria vaø 
cuøng vôùi Meï Maria, caùc hoäi vieân Legio Mariae trôû neân 
nhöõng chöùng nhaân tình yeâu cho Tin Möøng.

Giaùo xöù kính Chuùc caùc anh chò Legio Mariae, ñaày traøn 
ôn Chuùa vaø söùc khoeû doài daøo, ñeå phuïc vuï Chuùa vaø Hoäi 
Thaùnh.

* Ca Ñoaøn Trinh Vöông

Giaùo Xöù nguyeän xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria
ban muoân ôn laønh xuoáng cho ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca 
vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn 
daâng lôøi ca tuïng, ngôïi khen vaø caûm taï Thieân Chuùa.

* Giaùo Khu 8

Giaùo xöù nguyeän xin Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc
Meï ban cho moãi gia ñình trong giaùo khu 8 ñöôïc muoân ôn 
laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät 
toát ñeïp hôn.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/12/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1 OÂ/B Hoaøng Vang  972-496-1479 
4101 Herald Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 2 Baø Vuõ Linh Chöông  214-317-1255
2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu  3 A/C Minh & Loan  469-274-5400 
1413 Butterfly Ln., Garland, TX 75041 

Giaùo Khu 7 A/C Ñoaøn Lieâm & Trinh  469-236-9523 
967 Rockport Ln, Allen, TX 75013 

Giaùo Khu 10 OÂng Traàn Vaên Hoà               214-597-7466
2314 Valley Creek Dr., Garland, TX  75040

MÖØNG KYÛ NIEÄM 10 NAÊM THAØNH LAÄP  
HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

Hieäp lôøi taï ôn Thieân Chuùa vaø Meï Haèng Cöùu Giuùp 
ñaõ ban cho Hoäi khoâng ngöøng phaùt trieån trong suoát 
10 naêm qua, Giaùo xöù caàu chuùc cho Baø Hoäi tröôûng vaø 
caùc Hoäi vieân luoân ñöôïc maïnh khoûe, bình an vaø tieáp 
tuïc haêng say trong vieäc coå voõ loøng suøng kính Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp moïi nôi ñeå nhieàu ngöôøi ñöôïc höôûng 

ôn laønh cuûa Thieân Chuùa qua söï caàu baøu cuûa Meï.

The Legion of Mary
Curia Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

THÖ MÔØI
Kính thöa quyù oâng baø, anh chò,

Haèng naêm vaøo nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 12, Legioâ 
Mariae toå chöùc Toång Hoäi Thöôøng Nieân ñeå möøng leã 
Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. Ñaây laø dòp ñeå moïi 
hoäi vieân hoaït ñoäng vaø taùn trôï cuøng nhau caàu nguyeän, 
chia seû nhöõng kinh nghieäm khi ñi hoaït ñoäng toâng ñoà.

Nhaân dòp naøy chuùng toâi traân troïng kính môøi quyù 
hoäi vieân hoaït ñoäng, taùn trôï vaø coäng ñoaøn daân Chuùa veà 
tham döï ngaøy Toång Hoäi Thöôøng Nieân ñöôïc toå chöùc 
vaøo

Thöù Baûy ngaøy 9/12/2017
taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Chöông trình buoåi leã nhö sau:

7 giôø 30 saùng: Kinh khai maïc Legioâ

8 giôø saùng: Thaùnh leã

9 giôø saùng: Ñieåm taâm nheï taïi Hoäi truôøng Gieârañoâ.

Traân troïng kính môøi quyù oâng baø anh chò ñeán tham 
döï ñeå taï ôn vaø yeâu meán Ñöùc Meï. Nguyeän xin Chuùa Ba 
Ngoâi vaø Meï Maria ban traøn ñaày hoàng aân cho quyù oâng 
baø, anh chò.

Trưôûng Curia: OÂng Anreâ Vuõ Tieán Coâng

Lm. Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R. khaùn y

HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP THOÂNG BAÙO 
MÖØNG 10 NAÊM BOÅN MAÏNG THAØNH LAÄP

- Ngaøy thöù Saùu 8/12/2017 laø Leã Ñöùc Meï Voâ
Nhieãm Nguyeân Toäi (leã troïng vaø buoäc), xin quyù hoäi 
vieân tham döï Thaùnh leã vaøo luùc 7pm, ñoàng phuïc maøu 
xanh.

- Ngaøy 8/12/2017 cuõng laø ngaøy Kyû nieäm 10 naêm
hoäi ñöôïc thaønh laäp taïi giaùo xöù nhaø.  Hoäi seõ toå chöùc 
tieäc möøng vaøo ngaøy thöù Baûy (9/12/2017) taïi Nhaø haøng 
Quoác Höông (Ñòa chæ 3112 Jupiter #111, Garland, TX 
75044, ñieän thoaïi 214-394-6226) vaøo luùc 7pm (y phuïc 
töï do).

Xin quyù khaùch vaø quyù hoäi vieân ñeán chung vui vôùi 
Hoäi. 

Xin nhaän thoâng baùo naøy nhö thieäp môøi chính thöùc.

Traân troïng thoâng baùo

Hoäi tröôûng

Vuõ Kim Oanh

BAÀU TAÂN HOÄI ÑOÀNG MUÏC VUÏ GIAÙO XÖÙ 
NHIEÄM KYØ 2018-2020

 Cha Chính xöù vaø UÛy Ban Baàu Cöû chaân thaønh caûm 
ôn caùc Hoäi ñoaøn vaø Ban ngaønh cuøng taát caû moïi ngöôøi 
ñaõ tích cöïc ñeà cöû caùc öùng vieân cho Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
Giaùo Xöù nhieäm kyø 2018-2020. Coù taát caû laø 26 ngöôøi 
ñöôïc ñeà cöû. UÛy Ban Baàu Cöû ñaõ lieân laïc vôùi caùc öùng 
vieân ñeå môøi ñeán tham döï cuoäc tónh taâm ngaén vaøo 
luùc 2 giôø chieàu Chuùa nhaät ngaøy 10/12 tại phòng 115 
TTTAP vaø sau ñoù choïn ra 9 ngöôøi laøm thaønh vieân 
cho Taân Hoäi ñoàng Muïc Vuï. Xin moïi ngöôøi tieáp tuïc 
caàu nguyeän ñeå caùc öùng vieân môû roäng taâm hoàn ñoùn 
nhaän thaùnh yù Thieân Chuùa trong vieäc phuïc vuï Giaùo xöù.
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TAM NHAÄT TÓNH TAÂM MUØA VOÏNG 2017
Chuû ñeà: “Emmanuel – Thieân Chuùa ÔÛ Cuøng Chuùng Ta”

Thuyeát giaûng: Lm. Nguyeãn Baù Quoác Linh, CSsR * 
Thöù Hai (11/12), Thöù Ba (12/12), Thöù Tö (13/12) 

   Taïi Nhaø Thôø
  6:30 PM: Thaùnh Leã

  7:00 PM – 8:30 PM: Giaûng thuyeát 

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑOÙN HOÏC SINH CHUÙA NHAÄT
Sau nhieàu laàn nhaéc nhôû, moät soá phuï huynh vaãn 

khoâng hoaøn thaønh traùch nhieäm ñoùn röôùc con em ñuùng 
giôø sau khi hoïc Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø sinh hoaït Thieáu 
Nhi Thaùnh Theå vaøo ngaøy Chuùa nhaät. Ñieàu naøy ñaët 
theâm gaùnh naëng cho caùc huynh tröôûng cuõng nhö thaày 
coâ vì phaûi chôø ñôïi phuï huynh ñeán ñoùn trong khi ñaõ hy 
sinh haàu nhö suoát caû ngaøy Chuùa nhaät cho caùc em. Vì 
theá, keå töø Chuùa nhaät 19/11 trôû ñi, sau giôø tan hoïc cuûa 
caùc hoïc sinh luùc 4 giôø 30 chieàu, Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa 
Trung taâm Thaùnh Anphong luùc 5 giôø chieàu vaø khoâng 
hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà caùc em nöõa. Xin caùc 
Phuï huynh coá gaéng coäng taùc vôùi Giaùo xöù trong vieäc 
chu toaøn traùch nhieäm chaêm soùc con em.

QUYEÂN GOÙP ÑOÀ CHÔI CHO CAÙC EM MOÀ COÂI 
DÒP GIAÙNG SINH

CHRISTMAS ANNUAL TOY DRIVE FOR 
ORPHANED CHILDREN

Trong taâm tình chuaån bò muøa Giaùng Sinh laø muøa 
nhaéc nhôû tình yeâu cuûa Thieân Chuùa qua hình aûnh Chuùa 
Haøi Ñoàng, sinh ra trong khoù ngheøo, giaù reùt, Ñoaøn 
Thanh nieân Phanxicoâ Assisi cuõng muoán theå hieän tình 
yeâu thöông ñoù qua coâng taùc thaêm vieáng vaø taëng quaø 
caùc treû em moà coâi, bò boû rôi, ngöôïc ñaõi taïi hai Trung 
taâm taïi Garland vaø Dallas laø 

1/ Jonathan's Place Orphanage

2/ Buckner International

Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Cha Chaùnh xöù, ngoaøi soá 
quaø töø caùc anh chò em thanh nieân töï nguyeän,      Ñoaøn 
Thanh nieân raát mong nhaän ñöôïc söï hoã trôï töø quyù coäng 
ñoaøn, ñeå nhöõng phaàn quaø Giaùng Sinh trao taëng caùc em 
doài daøo hôn.

Nhöõng moùn quaø xin ñöôïc nhaän laø:
- Ñoà chôi cho treû em töø 1 tuoåi ñeán 12 tuoåi.
- Giaù trò töø $10 trôû leân.
- Quaø môùi chöa môû, vaø khoâng goùi laïi.

Ñoaøn Thanh nieân seõ ñaët thuøng nhaän quaø ôû cuoái nhaø
thôø, keå töø Chuùa Nhaät 12 thaùng 11  ñeán 15 thaùng 12 
naêm 2017.

Mother of Perpetual Help Parishs Annual Toy Drive 
with the coordination of St. Francis Assisi Youth Group 
will help put a smile on a childs face this Christmas. 
PLEASE DONATE A NEW UNWRAPPED TOY FOR 
CHILDREN FROM 1 THROUGH 12 YEARS OF AGE 
WITH THE CASH VALUE OF AT LEAST 10 DOLLARS. 
All toys will be delivered to orphaned children at 
Jonathans Place and Buckner International and 
Childrens Hospital. Please bring new toys to the 
Church and put them in the Toy Donation Boxes from 
November 11 until December 15.

TÓNH TAÂM TAÏI MONTSERRAT (9/12)
Cha Traàn Huøng Laân, doøng Teân, toå chöùc moät buoåi 

Tónh Taâm Linh Thao, giôùi thieäu veà phöông phaùp caàu 
nguyeän theo Thaùnh I-Nhaõ.

* Thôøi gian: töø 9am-12pm, thöù Baûy 9/12/2017

* Ñòa dieåm: Nhaø Tónh Taâm Montserrat (gaàn
Denton) - 600 Shady Shores Dr., Lake Dallas, TX 
75065

* Ghi danh online: www.montserratretreat.org/
vietnamese-day-of-reflection

Hoaëc lieân laïc Cha Traàn Huøng Laân, SJ, qua email: 
Johnlan.tran@montserrratretreat.org

ÑEÂM THAÙNH CA MÖØNG CHUÙA GIAÙNG SINH 23/12/2017
Nhö truyeàn thoáng, Giaùo xöù seõ toå chöùc Ñeâm Thaùnh 

Ca Möøng Chuùa Giaùng Sinh vaøo luùc 6 giôø 30 chieàu Thöù 
Baûy ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2017. Kính môøi Coäng Ñoaøn 
Daân Chuùa tôùi tham döï.

Chuù YÙù: Thaùnh leã 6 giôø chieàu thöù Baûy seõ ñöôïc dôøi 
sang 8 giôø toái (sau Ñeâm Thaùnh Ca). 

CHRISTMAS LOG CAKE SALE
Hoäi Phuï Huynh coù baùn Baùnh Noel thôm ngon, ñeïp, 

vôùi giaù reû, seõ ñöôïc baùn ngaøy Chuùa Nhaät ngaøy 10 vaø 
ngaøy 17 thaùng 12 taïi cuoái nhaø thôø. Quí vò coù theå mua 
ñem veà ngaøy 10/12 vaø 17/12, hoaëc ñaët (order) ñeå pick 
up vaøo ngaøy thöù Saùu 22/12 (5:00 PM - 8:00 PM) taïi 
Trung Taâm An Phong. Môøi quí vò mua baùnh Noel ñeå 
uûng hoä gaây quyõ cho Hoäi Phuï Huynh Giaùo xöù Ñöùc Meï 
HCG. Lieân laïc vôùi Coâ Yeán Nguyeãn (469) 939-3402. 
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Lễ Tạ Ơn 23/11/2017 & Chuùa Nhaät 26/11/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $23,117.00 
Giuùp Ngöôøi Ngheøo: $200.00 
Daâng Hoa Ñöùc Meï: $100.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0114 Traàn Trinh $50.00 
0187 Nguyeãn Vaên Hieån $10.00 
0209 Nguyeãn Thò Hueâ $5.00 
0384 Ngoâ Bryant $10.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc $12.00 
0514 Tröông Quang Tuyeán $7.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0816 Traàn Ñöùc $20.00 
0820 Nguyeãn Thanh Vaân $5.00 
0962 Ñinh Vieät Hieáu $40.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung $8.00 
1206 Traàn Vaên Thanh $150.00 
1208 Nguyeãn Thò Thu $5.00 
1222 Leâ Huy Phan $10.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $10.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $100.00 
1637 Traàn V. Thomas $5.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1759 Haø Taâm Thaùi $100.00 
1925 Traàn Vaên Hoà $100.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 

2324 Ñaëng Chi $20.00 
2426 Mai Ñöùc Quoác $20.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $100.00 
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00 
2524 Traàn Thò Tuù $20.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $10.00 
2653 Nguyeãn Kim Khaùnh $10.00 
2665 Nguyeãn Bình  John $5.00 
2714 Hoaøng Thò Hoa $5.00 
2780 Nguyeãn Kathy $20.00 
2835 Nguyeãn Xuaân Hoa $10.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0234 John Tran $100.00 
0311 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0312 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0327 Vuõ Thò Kim Lieân $100.00 
0334 Nguyeãn Ngoïc Myõ $100.00 
0367 Traàn Thò Na $2,775.00 
0368 Traàn Thò Na $100.00 
0339 Traàn Vaên Hoà $500.00 
0584 Ngoâ Thò AÙnh Hoàng $200.00 
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn $100.00 
0654 Nguyeãn Huy Trung $100.00 
0968 Nguyeãn Lan $2,200.00 
0986 Nguyeãn Lan $100.00 

DALLAS CATHOLIC YOUTH CONFERENCE 2018
(2018 DCYC)

Friendly Reminder:

The deadline to register for DCYC is Sunday, December 17th. Please turn in form and payment ($200) to Tröôûng 
ThyLynn, Ms. KimAnh, or Mrs. Thuc if you wish to participate in this event.

What is it? An opportunity for youth to meet Jesus through talks, music, Eucharistic Adoration, Reconciliation, and 
meeting other youth in the diocese.

Who can go? Any high school students under the age of 18

When is it? Friday, February 23 - Sunday, February 25, 2018

Where is it? Frisco Convention Center/ Embassy Suites Hotel

Xin nhaéc quyù phuï huynh laø ngaøy haïn choùt ghi danh cho caùc em ñi Ñaïi Hoäi Giôùi Treû laø ngaøy 17 thaùng 12. Xin noäp 
ñôn vaø leä phí cho Tröôûng ThyLynn, Coâ KimAnh, hay Coâ Thuïc taïi vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc.

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.

Ñeå bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi sau ñaây. For more information, please contact: Tröôûng Lynn 
Hoaøng (972-302-7941) or Ms. Kim Anh Ñoã (469-396-8843)
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NOTICE FROM THE CATHOLIC FOUNDATION (TCF)
Dear Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital Campaign Participants,
 As the calendar year end approaches, we would like to offer a couple of reminders regarding Internal Revenue 

Service regulations surrounding your gifts to the Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital Campaign during the 
month of December.

 Consistent with Internal Revenue Service regulations, all year end gifts must be postmarked by the Post Office with 
a 2017 date to be recorded as a gift in 2017. The postmark on the envelope determines the year the gift is recorded.

Examples for clarification are listed below:
• * If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2017 on 1/1/2018 (or later), but the postmark on the envelope reads 
12/31/2017 (or earlier) then TCF will post the date of the gift as 12/31/2017.
• * If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2017, but the postmark of the envelope reads 1/1/2018 (or later) 

then it will be posted as a gift received in 2018. 

 TCF will also record all hand delivered gifts received at the Foundation on Friday, December 29, 2017 by noon as 
a 2017 gift. We are located at 12222 Merit Drive Suite 850 Dallas, TX 75251 and can be reached at 972-661-9792.

150 ngàn tín hữu Myanmar tham dự 
Thánh Lễ với Đức Thánh Cha

YANGOON. Sáng ngày 29-11-2017, ĐTC 
Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại Yangoon, cố đô 
của Myanmar, trước sự tham dự của 150 ngàn tín 
hữu. Đây là thánh lễ đông đảo tín hữu nhất trong 
lịch sử Giáo Hội tại Myanmar.
Lúc gần 7 giờ rưỡi sáng, ĐTC rời tòa TGM để tới 
sân vận động Kyaikksan, cách đó 6 cây số để cử 
hành thánh lễ cộng đồng đầu tiên trên đất Myanmar. 
Sân thể thao này rộng 60 hécta ở trung tâm thành 
phố, tại đây có tới 30 bộ môn thể thao được thực 
hành, từ bóng đá, tới bóng rổ, bóng chuyền, đua xe 
đạp, bắn tên và cả các bộ môn võ thuật. Sân 
Kyaikkasan được thành lập hồi đầu thế kỷ 20, dưới 
thời người Anh đô hộ đất nước này và được dùng 
làm trường đua ngựa.
Đến sân vận động vào lúc gần 8 giờ, ĐTC đã đi xe 
mui trần chào thăm các tín hữu dự lễ. Thánh lễ được 
cử hành sớm hơn nửa tiếng so với chương trình dự 
định ban đầu, để tránh trời nóng. Số người tham dự 
chiếm tới gần hơn phần 4 tổng số tín hữu Công Giáo 
tại Myanmar. Nhiều người đi từ các bang xa xăm ở 
miền bắc, đông bắc và tây bắc về đây bằng mọi 
phương tiện có thể, kể cả đi bộ. Đặc biệt trong số 
các tín hữu dự lễ cũng có 50 LM và 1 ngàn giáo dân 
đến từ Việt Nam.
Thánh lễ được cử hành bằng tiếng la tinh, Anh và 
Miến. Đồng tế với ĐTC có hơn 30 HY và GM trong 
phẩm phục màu xanh lá cây của mùa thường niên, 
hàng trăm linh mục và đông đảo các phó tế.
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Meditation: What do you do when someone you love very dearly 
and miss very much has been gone a very long time but promises to 
return soon? Do you ignore their absence, or do you anticipate their 
return and send them messages to let them know how much you long 
to be with them again? Jesus’ parable about the long-expected return 
of the Master to his household brings this point home. 

Parable of the watchful servants waiting for the master’s 
return

Wealthy landowners often left their estates in the hands of their 
trustworthy servants and stewards. This gave them freedom to travel, 
trade, and expand their business ventures. They expected loyalty 
and hard work from their servants and rewarded them accordingly. 
Dutiful servants would eagerly anticipate their master’s return by 
keeping the house and estate in good order. Jesus 
doesn’t tell us in his parable whether the servants 
were ready to receive the unexpected return of 
their master. Were these servants excited or 
anxious about their master’s return? The watchful 
servants, no doubt, looked forward to the future 
because they knew their master would be pleased 
and would reward them for their vigilance and hard 
work. Disaster and reprisal, however, awaited those 
who were unprepared because of carelessness or 
laziness.

Watching with hopeful expectation and 
vigilance for Christ’s return 

When we expect some very important event to 
happen, we often wait for it with excited anticipation. 
The Lord Jesus expects us to watch in great 
anticipation for the most important event of all - his return in glory 
at the end of this present age! The Old Testament prophets foretold 
the coming of the Lord when he shall judge between the nations and 
decide for many peoples (Isaiah 2:5). 

The Advent season reminds us that we are living in the end times. 
The end times begin with the first coming of Christ (when the Word of 
God became flesh and dwelt among us - John 1:14) and it culminates in 
Christ’s second coming on the Day of Judgment and vindication for his 
people. Jesus spoke of his return in glory at the close of the ages as 
an indisputable fact and predetermined act which he will perform as 
the Judge and Ruler of all peoples, nations, and individuals who ever 
lived on the earth. 

“May your kingdom come!”
While the second coming of the Lord Jesus Christ is for certain, 

the time of his appearance is not yet disclosed. The Lord’s day of 
visitation and judgment will come swiftly and unexpectedly. Jesus 
warns his listeners to not be caught off guard when that day arrives. 

It will surely come in God’s good time! The Lord invites us to pray for 
the coming of his kingdom into our present lives and future as well. 
Jesus taught his disciples to pray - “may your kingdom come and 
your will be done on earth as it is in heaven” (Matthew 6:10). Do you 
earnestly pray for the coming of God’s kingdom - both now and at the 
end of the world?   

The Lord will reward those who wait for him
The prophet Isaiah tells us that God will surely reward those who 

wait for his visitation: “From of old no one has heard or perceived 
by the ear, no eye has seen a God besides you, who works for those 
who wait for him” (Isaiah 64:4). Our Lord and Master, Jesus Christ, 
has entrusted us with his gifts and graces (his abundant favors and 
blessings). He expects us to make good use of the gifts and resources 

he gives us for his glory and for the benefit of 
helping and blessing others as well. He does not 
want us to use the present time we have here on 
earth in idleness or wasted living. He has work for us 
to do - loving, honoring,and serving him and loving, 
honoring, and serving our families, neighbors, and 
communities as well.

How do we watch and wait for the Lord’s 
coming?

How does the Lord want us to be watchful and 
vigilant for his return? The kind of watching the 
Lord has in mind is not a passive “wait and see 
what happens” approach to life. The Lord urges us 
to vigilance and to active prayer that his “kingdom 
may come” and his “will be done on earth as it is in 
heaven”. We are not only to watch for Christ, but to 
watch with Christ. The Lord wants us to have our 

hearts and minds fixed on him and his word. He wants us to be ready 
for his action and work of grace in our lives and in our world. Those 
who “wait” for the Lord will not be disappointed. He will surely come 
with his grace and saving help. Do you watch for the Lord’s action in 
your life with expectant faith and with joyful hope?

The season of Advent is a time for rousing our minds and hearts for 
the Lord’s coming. As his servants we watch for his will - continually 
seeking him. We watch for his word and his power - that he may act 
now to save and to deliver. And we watch for his visitation – he will 
surely come again! Servants of the Lord rouse yourselves! Be vigilant, 
be alert, be “watchmen” for the Lord pointing the way for his coming. 

“Lord Jesus, awaken my heart and mind to receive your word and 
to prepare for your coming again. Free me from complacency, from 
the grip of sin and worldliness, and from attachments to things which 
pass away. May I always be eager to receive your word and be ready 
to meet you when you came again.”

Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Mark 13:33-37
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