
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH - ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2015
 
30/03 Thứ Hai:
- 6:30PM: Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu & Lễ chiều
 
31/03 Thứ Ba:
- 6:30PM: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
- 7:00PM: Không có lễ chiều (quí cha tham dự lễ Dầu tại nhà thờ chính tòa)  
 
01/04 Thứ Tư:
- 6:30PM: Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu & Lễ chiều
- Giải tội: Sẽ có 2 cha giải tội từ 8pm-11pm
 
02/4 Thứ Năm Tam Nhật Thánh - Không có lễ 7am 
- 6:30PM Đọc Kinh
- 7:00PM Lễ Tiệc Ly - Nghi thức Rửa chân
- Sau Thánh Lễ, sẽ có Chầu chung cộng đoàn
- Các Hội Đoàn chầu Thánh Thể từ 9:15 tối đến 12 giờ khuya.
- Chầu riêng từ 12 giờ khuya - 7 giờ sáng
 
03/4 Thứ Sáu Tam Nhật Thánh - Không có lễ 7am - Ăn chay kiêng thịt 
- 3:00PM: Đi Đàng Thánh Giá bên ngoài nhà thờ 
- 6:15PM: Suy Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu - Hoạt cảnh Thương Khó
- 7:00PM: Lễ Nghi Suy Tôn Thánh Giá - Hôn Chân
- Khai Mạc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
 
04/4 Thứ Bảy: Đại Lễ Vọng Phục Sinh - Tam Nhật Thánh - Không có lễ 7am
- 7:00AM -12 giờ trưa: Thánh Giá sẽ được để tại nhà nguyện cho việc Hôn Chân
- 8:00PM -11:00PM: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, tiếp nhận Tân tòng 
(ghi chú: không có Thánh lễ cho Thiếu nhi)
 
05/4 Chúa Nhật : Đại Lễ Phục Sinh
-Có 4 Thánh Lễ: 7:30AM, 10:00AM, 12:00PM và 5:00PM
 
Kính mời toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa sốt sắng tham dự



I. TỔNG QUÁT
Sách Zacaria không cho biết tên tác giả. Mặc dù 

những phát hiện tại Qumran cho thấy không có sự phân 
chia giữa Zacaria 1-8 và 9-14 (tức là Zacaria I & II), các 
học giả ngày nay vẫn cho rằng đây là hai phần tách biệt 
dựa vào những khác biệt về nội dung, văn phong, và từ 
vựng. Về nội dung, Zacaria I quan tâm đến việc tái thiết 
đền thờ, các khuôn mặt lịch sử, và các lời sấm được 
xác định về thời gian; còn Zacaria II lại quan tâm đến 
án xử của Thiên Chúa và những lời hứa mang tính cánh 
chung. Về văn phong, Zacaria là tuyển tập chín thị kiến 
và những lời giải thích được viết như thơ; còn Zacaria 
II là một chuỗi những lời sấm quy chiếu về các tiên tri 
thời trước. Về từ vựng, Zacaria I bắt đầu bằng công thức 
truyền thống của các tiên tri, còn Zacaria lại bắt đầu hai 
phần lớn trong sách bằng câu “Lời sấm: Lời của Đức 
Chúa…” (9,1; 12,1).

Chúng ta cũng không có được những chi tiết xác định 
thời gian tác phẩm được biên soạn. Tuy nhiên các học 
giả dựa vào một số điểm để xác định thời gian biên soạn: 
(1) việc sử dụng các lời tiên tri trước và trong thời lưu đày 
(Isaia, Hôsê, Giêrêmia, Ezekiel, Gioel); (2) một vài ám 
chỉ đến những biến cố xảy ra sau năm 333 trước Công 
nguyên (x. chương 9); (3) văn phong và nội dung mang 
tính cánh chung, đặc biệt chương 14, gợi ý về thời kỳ sau 
khi mới từ lưu đày trở về. Dựa vào những chi tiết trên, các 
học giả cho rằng sách Zacaria II đã được biên soạn sau 
cuộc chinh phục của Alexander đại đế (năm 333 trước 
CN) và trước năm 200 trước Công nguyên.

Zacaria II được chia thành hai phần chính:
- Phần I: Án xử của Thiên Chúa (9,1 11,17)
- Phần II: Phục hưng (12,1 - 14,21)

II. CHÂN DUNG ĐẤNG MÊSIA
Từ Mêsia trong tiếng Do thái được dịch sang tiếng 

Hi Lạp là Christos (tiếng Việt là Kitô), có nghĩa là Đấng-
được-xức-dầu. Sách Zacaria II trình bày dung mạo Đấng 
Mêsia đích thực, và chân dung này sẽ được thể hiện trọn 
vẹn nơi Chúa Giêsu.

Đấng Mêsia là Đức Vua nhưng không phải vị vua theo 
quan niệm quen thuộc của người đời. Người là vị vua 
khiêm tốn, khó nghèo: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến 
với ngươi. Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, 
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn 

theo mẹ” (9,9). Chính vị vua khiêm tốn và nghèo khó đó 
sẽ “công bố hoà bình cho muôn dân, thống trị từ biển này 
qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất” (9,10).

Thế nhưng Đấng Mêsia lại bị dân Chúa ruồng bỏ và 
giết hại như hình ảnh Người Tôi tớ trong sách Isaia, để 
rồi họ khám phá ra chính Người là nguồn Ơn Cứu độ: 
“Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng 
chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con 
một. Chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa 
con đầu lòng…. Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho 
nhà Đavít và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô 
uế” (12,10 - 13,1).

III. SÁCH ZACARIA II TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

Trong Phụng vụ Mùa Vọng, vào Chúa nhật Hồng 
giữa mùa Tím, Hội Thánh mượn lời của Zacaria II mà hát 
lên niềm vui của mình: “Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng 
hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo 
hò! Vì Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi” (9,9). Lễ 
Giáng sinh đang đến gần, Chúa Kitô sắp được sinh ra, 
lấp đầy những khát vọng sâu xa nhất của lòng người.

Trong Phụng vụ Mùa Chay, vào ngày Lễ Lá, khi tưởng 
niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem 
và được mọi người tung hô chào đón, Hội Thánh lại lấy 
lời của Zacaria II mà nhắc nhớ: “Đức Vua khiêm tốn, 
ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” 
(9,10). Quả là một hình ảnh khiêm tốn, và hình ảnh ấy là 
luồng ánh sáng soi chiếu suốt hành trình Tuần Thánh, ở 
đó chúng ta chiêm ngắm Vua Giêsu hấp hối trong vườn 
Dầu, bị bắt bớ và đánh đập dã man, bị kết án và vác 
Thập giá lên đồi Canvê, cuối cùng bị đóng đinh vào thập 
giá, một hình khổ chỉ dành cho quân trộm cướp và phản 
loạn vào thời đó. Nhưng chính Vua Giêsu đó là Đấng mà 
người ta phải ngước nhìn và than khóc (12,10). Cũng từ 
cạnh sườn Vua Giêsu ấy, một dòng nước và máu sẽ chảy 
ra, dòng nước thanh tẩy mọi tội lỗi và ô uế, dòng nước 
ban tràn đầy ân sủng. Thánh Gioan đã ghi lại thật vắn 
tắt nhưng cũng thật phong phú ý nghĩa: “Một người lính 
lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng 
nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và 
lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình 
nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin… Có lời Kinh 
Thánh chép rằng: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” 
(Ga 19,34-37).

Câu ghi lòng cho tuần: Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.  Vì thế Thiên 
Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Pl 2, 8-9

Tuaàn 56: 

(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
(chương 56-66)
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Lòch Trình caùc Hoäi ñoaøn tham gia chaàu Thaùnh Theå
Ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Caùc Ñoaøn theå          Höôùng daãn
8:30pm-9:30pm:    Coäng ñoaøn/Caùc giaùo khu/Thieáu Nhi TT/ Ban Giuùp Leã    A. Töôøng Long
9:30pm-10:00pm:   Khoái HNGÑ/TT Hoân nhaân/Ban Giaùo Lyù/Quyù ca ñoaøn    OÂ. Troïng
10:00pm-10:30pm: LMTT/Ban Saùch Thaùnh/Ban Vieät Ngöõ      OÂ. Laâm
10:30pm-11:00pm: Ñoaøn TN/Ban Traät Töï/Khoái Theå thao/Caùc Baø Meï CG             OÂ. Baøi
11:00pm-11:30pm: Hoäi quaùn/Hoäi ÑB Ñöùc Meï/Hoäi Ñöùc Meï HCG   OÂ. Coâng
11:30pm-12:am:      HÑMV/BÑH/Ban TC/Ban Röôùc Leã/Ban Döï Toøng               OÂ. Hoàng
Caùc ñoaøn theå khaùc vaø coäng ñoaøn coù theå choïn tham gia vaøo moät trong nhöõng giôø keå treân, hoaëc
Tham gia vaøo giôø môû roäng chaàu chung gia ñình trong tónh laëng sau 12 giôø khuya.

Töø 12 giôø khuya cho ñeán 7 giôø saùng, chaàu trong tónh laëng, môû roäng cho caùc gia ñình

Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh
Phieân Tham Döï Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù

Vaøo luùc 3 giôø chieåu thöù Saùu tuaàn Thaùnh ngaøy 3/4/2015, giaùo xöù seõ toå chöùc ñi ñaøng Thaùnh giaù ngoaøi trôøi.  
Xin môøi coäng ñoaøn cuøng tham döï.
Döôùi ñaây laø phieân vaùc Thaùnh giaù cuûa quyù Hoäi ñoaøn:
1. Chuû söï:   Cha chaùnh xöù
2. Ñieàu haønh toång quaùt: OÂng Kim, oâng Sôn
3. Xöôùng kinh:  OÂng Baøi, coâ Trinh
Chaëng thöù 1: Hoäi ñoàng Muïc vuï
Chaëng thöù 2: Nhoùm Baùc AÙi
Chaëng thöù 3: Ban Thaêng Tieán Hoân nhaân
Chaëng thöù 4: Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï
Chaëng thöù 5: Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
Chaëng thöù 6: Hoäi Ñöùc Meï HCG

Chaëng thöù 7: Ñoaøn LMTT
Chaëng thöù 8: Quyù ca ñoaøn
Chaëng thöù 9: Thieáu nhi Thaùnh Theå
Chaëng thöù 10: Ban Taøi chaùnh
Chaëng thöù 11: Ñoaøn Thanh Nieân
Chaëng thöù 12: Ban Thöøa Taùc vuï Röôùc leã
Chaëng thöù 13: Ban Thöøa taùc vuï Saùch Thaùnh
Chaëng thöù 14: Ban Traät töï 

Ñeâm Canh Thöùc – Chaàu Thaùnh Theå
Khuya Thöù Naêm (2/4), Raïng Saùng Thöù Saùu (3/4)

Giaùo xöù kính môøi quyù oâng baø anh chò cuøng canh thöùc 
vôùi Chuùa Gieâsu trong ñeâm thöù Naêm Tam Nhaät Thaùnh. 

Nhöõng ai coù theå ñöôïc xin ghi danh Chaàu Thaùnh Theå 
vaøo lòch trình ôû phía cuoái nhaø thôø ñeå saép xeáp luoân luoân 
coù ngöôøi canh thöùc beân Chuùa trong ñeâm naøy, töø 12 giôø 
ñeâm ñeán 7 giôø saùng.

Giaûi Toäi trong Tuaàn Thaùnh
Thöù Tö ngaøy 1/4/2015 seõ coù giaûi toäi töø 7:30pm-9:30pm.  
Seõ coù 2 cha giaûi toäi.

Thaùnh leã luùc 7pm.
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LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑAÄU XE
1. Nhöõng ai phaûi ñaäu xe trong khu vöïc daân cö phía 
tröôùc nhaø thôø, xin khoâng chaén loái xe ra vaøo cuûa tö 
gia vaø khoâng ñi ngang hoâng phaàn ñaát nhaø ngöôøi 
ta. Söï vi phaïm chaéc chaén seõ aûnh höôûng ñeán tình 
caûm toát ñeïp giaùo xöù ñang coù vôùi caùc gia ñình chung 
quanh.
2. Trong khu vöïc nhaø thôø, xin moïi ngöôøi coá gaéng 
ñaäu xe ñuùng nôi hoaëc theo söï höôùng daãn cuûa Ban 
Traät Töï.

Lôøi Caùm Ôn
Ban Toå Chöùc “Ngaøy Baùn Yard Sale GXÑMHCG” 
xin chaân thaønh caûm ôn taát caû quí ñoaøn theå, quí vò 
aân nhaân vaø oâng baø vaø anh chò em trong Giaùo Xöù 
ÑMHCG ñaõ tích cöïc höôûng öùng ñoùng goùp coâng söùc 
vaø cuûa caûi trong vieäc chung baùn Yard Sale giuùp 
Ngöôøi Ngheøo cuûa Giaùo Xöù chuùng ta.
Ñaëc bieät, chuùng toâi xin caùm ôn söï trôï giuùp cuûa 
Baùo Treû, Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Thöôøng Vuï, Ban 
Taøi Chaùnh, Ban Giaùo Duïc, Ban Hoäi Quaùn, Ñoaøn 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå, Nhoùm Mana Nguoàn Soáng, 
Ñoaøn Thanh Nieân, Nhoùm Baùc AÙi, Ca Ñoaøn Fiat, 
Ñaïo Binh Ñöùc Meï, Phôû Ñoaøn, caùc anh chò hôùt 
toùc chuyeân nghieäp: Le’s Hair Pro, Peter Barber, 
Glamour Hair, Great Clip...
Söï nhieät thaønh coäng taùc vaø ñoùng goùp cuûa toaøn theå 
oâng baø vaø anh chò em ñaõ goùp phaàn lôùn lao vaøo 
söï thaønh coâng trong ba ngaøy baùn Yard Sale giuùp 
Ngöôøi ngheøo cuûa Giaùo Xöù chuùng ta!
Toaøn boä soá tieàn kieám ñöôïc trong Ba Ngaøy Baùn 
Yard Sale naøy seõ ñöôïc giao laïi cho Giaùo Xöù ñeå 
giuùp ngöôøi ngheøo vaø soá quaàn aùo, vaät duïng coøn laïi 
seõ ñöôïc ñoùng goùi ñeå chuyeån veà Vieät Nam trong 
chuyeán ñi veà Vieät Nam trong muøa Heø naêm nay. 
Phaàn coøn laïi seõ ñöôïc giao cho hoäi Vincent De Paul 
trong Giaùo Phaân Dallas ñeå giuùp cho ngöôøi ngheøo 
taïi ñòa phöông.
Xin Thieân Chuùa toaøn naêng ban nhieàu thaùnh aân 
Ngaøi cho quí OÂng Baø vaø Anh Chò Em trong muøa 
Chay thaùnh naøy,
Kính,
Ban Toå Chöùc Baùn Yard Sale GXÑMHCG

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán 
tröôùc söï ra ñi cuûa 

Baø Cecilia Nguyeãn Thò Thanh (1934-2015)
Taï theá ngaøy 18/3/2015

Vaø
  Anh Giuse Khieáu Höõu Phöông (1961-2015)

Taï theá ngaøy 18/3/2015
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Cecilia vaø Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm 

an uûi vaø caäy troâng cho tang quyeán.

Xin caàu nguyeän cho caùc em Tónh Taâm 
Theâm Söùc Ephata
Tónh taâm Ephata cho caùc em lôùp Theâm Söùc naêm 
nay laø ngaøy 27 – 29 thaùng 3, 2015 taïi Camp Copass 
(Denton, Tx).  Xin coäng ñoaøn daân Chuùa caàu nguyeän 
cho caùc em laõnh nhaän ñöôïc nhieàu ôn ñeå chuaån bò 
chòu Bí tích Theâm söùc.
Xin nhaéc quùy phuï huynh leân trung taâm vaøo 1 giôø 
chieàu Chuùa nhaät, ngaøy 29 thaùng 03, ñeå hoïp vôùi Cha 
Vieät Höng, ICM vaø tham döï Thaùnh Leã.  Neáu ñöôïc, 
xin quyù phuï huynh tham döï khoùa “Ñôøi Soáng Taâm 
Linh trong Gia Ñình” luùc 12giôø.  Coøn neáu khoâng 
ñöôïc, xin quyù phuï huynh coù maët luùc 1giôø.
Friendly Reminder to Parents:  Please come to 
Camp Copass at 1pm for a meeting and Mass at this 
Sunday, March 29th.
Ñòa chæ:  Camp Copass (8200 East McKinney St.   
Denton, TX 76208) in the JOY Building

Thoâng Baùo Cuûa Nhaø Bình An
Keå töø ngaøy 25/3/2015, Nhaø Bình An taïm ngöng 
nhaän vieäc ñaët Baûng Teân cho caùc Ngaên Ñöïng Tro 
Coát vì ñeå daønh thôøi gian laøm cho kòp caùc Baûng Teân 
chöa xong.  Seõ thoâng baùo vôùi quyù vò sau khi naøo 
Nhaø Bình An tieáp tuïc nhaän laïi vieäc ñaët caùc Baûng 
Teân môùi.  Xin caûm ôn vaø xin thaønh thaät caùo loãi 
cuøng quyù vò.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 22/3/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $14,163.00
Tieàn Quaûng Caùo: $150.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund
SDB Teân Soá Tieàn
0222 Nguyeãn Thò Lôïi $20.00
0248 Leâ Taán Thanh $20.00
0534 Leâ Vaên Thaêng $5.00
0812 Nguyeãn Vaên Minh $10.00
1529 Phan Vaên Beàn $50.00
1650 Nguyeãn Vaên Laït $5.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2084 Nguyeãn Vaên Huyeán $20.00
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00
2255 Traàn Baù Saùu $20.00
2588 Nguyeãn Thò Boâng $5.00
2589 Döông Quang Thanh $10.00
2624 Nguyeãn Thanh Traø $5.00
 Thomas Hunt (Parking Lot) $50.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #  Teân Soá 
Tieàn
0120 John Tran $100.00
0135 Phaïm Thò Maõo $1,100.00
0272 AÅn Danh $200.00
0385 Trònh Tieán Phaùt $250.00
0387 Tina Brophy $250.00
0599 Leâ Trung Thöôïc $100.00

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 3 & 4 / 2015

29/03:  Leã Laù – xin xem thoâng baùo 
03/04:  Thöù Saùu tuaàn Thaùnh – aên chay kieâng thòt 

– baét ñaàu tuaàn Cöûu Nhaät kính Loøng 
   Chuùa Thöông Xoùt
03/04:  Xin tieàn laàn II cho The Holy Land
05/04:  Leã Phuïc Sinh – xin xem thoâng baùo
10/04:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 

xöù
12/04:  Leã kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt 
12/04   Ghi danh nieân hoïc Giaùo lyù/Vieät Ngöõ/

TNTT 2015-2016 ñôït I –xin xem thoâng 
baùo

19/04   Ghi danh nieân hoïc Giaùo lyù/Vieät Ngöõ/
TNTT 2015-2016 ñôït II 

25/04:  Caùc em Röôùc leã laàn ñaàu xöng toäi laàn II töø 
9:30am – 3pm taïi nhaø thôø

26/04:  Xin tieàn laàn II cho The Catholic Home 
Missions Appeal

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 29/3/2015

Giaùo Khu  4 OÂng Nguyeãn Höõu Lôïi 972-675-5625
 3410 Castleman Cove, Garland, TX 75040

THOÂNG BAÙO HOÄI TRÌNH DIEÃN CAÂY CAÛNH 
2015
Do saùng kieán vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Cha Chaùnh 
Xöù, Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp döï ñònh toå 
chöùc Hoäi Trình Dieãn Caây Caûnh Naêm 2015 vôùi muïc 
ñích sau:
-Khuyeán khích baø con trong GX duøng thôøi giôø nhaøn 
roãi ñeå laøm vöôøn.  Laøm vöôøn laø caùch giaûi trí laønh 
maïnh, giuùp con ngöôøi tieáp caän vôùi thieân nhieân vaø 
qua ñoù ñeán gaàn vôùi Thieân Chuùa.
-Khuyeán khích söï saùng taïo giuùp ích cho gia ñình vaø 
giaùo xöù.
-Giuùp coäng ñoaøn theâm cô hoäi thöôûng thöùc nhöõng neùt 
ñeïp trong thieân nhieân.
Ñeå söûa soaïn cho hoäi thi döï truø vaøo dòp möøng leã boån 
maïng GX, ñaïi dieän cho Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù kính môøi 
quí oâng baø, anh chò em coù naêng khieáu troàng caây nhö 
bonsai, hoa caûnh, caây caûnh, vv. ñeán hoïp taïi phoøng soá 
132 Trung Taâm Thaùnh An Phong vaøo ngaøy 19/4/2015 
luùc 2pm.  Noäi dung buoåi hoïp seõ bao goàm:
-Baàu moät ban toå chöùc.
-AÁn ñònh chöông trình vaø theå thöùc.
Ban ñieàu haønh GX raát mong moûi söï ñoùng goùp cuûa 
quyù OBACE.  Söï tham döï cuûa quyù OBACE seõ goùp 
phaàn tích cöïc trong vieäc xaây döïng GX.
Hoäi Ñoàng GX ÑMHCG
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THOÂNG BAÙO CUÛA KHOÁI GIAÙO DUÏC
GHI DANH CAÙC LÔÙP VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ, THIEÁU NHI NIEÂN HOÏC: 2015-2016

I.  Chöông Trình Hoïc / School Schedule
7:30am                MASS
9:00am - 10:15am   Giaùo Lyù (all grades)
10:30am - 11:45am  Vieät Ngöõ
Noon                  TNTT MASS
1:45pm - 2:45pm     TNTT + Vieät Ngöõ (nhöõng hoïc sinh khoâng sinh hoaït TNTT)
3:00pm - 4:15pm    Giaùo Lyù (all grades)

II.  Xin Löu YÙ / Note
1.  Öu tieân daønh cho nhöõng hoïc sinh ghi danh sôùm.  Priority is given to students who are registered early. 

2.  Khoái Giaùo Duïc gôûi ñôn ghi danh (maøu xanh laù caây) veà vôùi hoïc sinh nhoû nhaát trong gia ñình hoâm nay 
(Chuùa nhaät, ngaøy 29 thaùng 03).   Khi ñi ghi danh, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu xanh laù caây).  Neáu ñaây 
laø laàn ñaàu tieân con em quyù vò ghi danh trong tröôøng Giaùo lyù, Vieät Ngöõ, hay sinh hoaït TNTT, xin quyù vò 
duøng “New Registration Form” (maøu vaøng).  Ñôn naøy seõ coù saün taïi nôi ghi danh.  Today (Sunday, March 
29th), the KGD (Education Committee) has sent home the registration form (green) with the youngest 
student in the family.  Please bring the registration form (green) with you.  If this is the first time any of 
your children is registering for the Faith Formation, Vietnamese Language, or Eucharistic Youth Society 
program, please use the “New Registration Form” (yellow).  This form will be available at the registration 
tables.

III.  Chöông Trình Ghi Danh
+ April 12: Ngaøy ghi danh ñôït 1. (9:00am - 4pm)
+ April 19: Ngaøy ghi danh ñôït 2. (9:00am - 4pm)
Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Giaùo Xöù Thaùnh An Phong
Leä phí*: Vieät ngöõ: $60 - Giaùo Lyù: $80 - Thieáu nhi: $20
Neáu ghi danh treã, sau April 19 - leä phí seõ laø:
After April 19: Vieät ngöõ: $80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $30

NGAØY CUOÁI CUØNG GHI DANH – Chuùa Nhaät, ngaøy 17 thaùng 5, 2015
LAST DAY OF REGISTRATION IS -  SUNDAY, MAY 17, 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Ban Vieät Ngöõ caàn thieän nguyeän vieân:

1. Nhoùm Tu thö vaø Technologies :
-Coù kinh nghieäm veà desktop publishing using Microsoft Word.
- Power point presentation
- C# web design.

2.  Theâm Thaày Coâ giuùp cho caùc em
     Xin quí vò lieân laïc vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo nhöõng ngaøy Chuùa nhaät.
     Hoaëc qua soá phone/email: Thanh Le - 469-867-6025 - nhomcuatoi10@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Xin caùm ôn söï coäng taùc cuûa quí vò phuï huynh.
Khoái Giaùo Duïc
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Leã kính Loøng Thöông Xoùt Chuùa
(Chuùa nhaät sau Leã Phuïc sinh)

Chuaån bò cho ngaøy leã
Xöng toäi khoâng phaûi laø vieäc duy nhaùt ñeå chuaån bò 
möøng leã Loøng Chuùa Thöông Xoùt.
Lôøi Chuùa qua Thaùnh nöõ Faustina veà ñieàu kieän ñeå 
ñöôïc höôûng aân xaù thöông xoùt thì raát maïnh meõ vaø 
khoâng nhaàm laãn:
“ …Ta xin Con haõy laøm nhöõng vieäc thöông xoùt, vaø 
chuùng phaûi phaùt xuaát töø taám loøng yeâu meán Ta. Con coù 
boån phaän thi haønh loøng thöông xoùt ñoái vôùi nhöõng ngöôøi 
laân caän cuûa mình, baát cöù luùc naøo vaø ôû ñaâu, khoâng ñöôïc 
thoaùi thaùc hay traùnh neù, chöõa mình..”  (Nhaät kyù cuûa 
Thaùnh Faustina, 742). 
Ñeå chuaån bò cho ngaøy leã “Chuùa Nhaät Thöông Xoùt”, 
chuùng ta caàn thöïc hieän nhöõng coâng vieäc sau ñaây:
1. Tham döï thaùnh leã suy toân Loøng Chuùa Thöông Xoùt.
2. Thaät loøng saùm hoái vì moïi toäi loãi mình.
3. Thieát tha tin caäy vaøo Chuùa Gieâsu.
4. Thaønh taâm xöng toäi, toát nhaát tröôùc ngaøy Ñaïi Leã.
5. Thaønh kính röôùc chuùa vaøo ngaøy Ñaïi Leã.
6. Thaät tình suøng kính böùc aûnh Loøng Chuùa Thöông 
Xoùt.
7. Theå hieän loøng thöông xoùt ñoái vôùi tha nhaân.

Divine Mercy Sunday
(The first Sunday after Easter) 

Prepare Yourself Properly
Going to Confession is not the only way we should 
prepare ourselves for Divine Mercy Sunday. 
Our Lord's words to St. Faustina about this requirement 
to be merciful are very strong and leave no room for 
misinterpretation:
“… I demand from you deeds of mercy, which are to 
arise out of love for Me. You are to show mercy to your 
neighbors always and everywhere. You must not shrink 
from this or try to excuse or absolve yourself from it …” 
(Diary of St. Faustina, 742).
Thus, to fittingly observe the Feast of Mercy, we 
should:
1.Celebrate the Feast on the Sunday after Easter;
2.Sincerely repent of all our sins;
3.Place our complete trust in Jesus;
4.Go to confession, preferably before that Sunday;
5.Receive Holy Communion on the day of the Feast;
6.Venerate* the Image of The Divine Mercy;
7.Be merciful to others, through our actions, words, 
and prayers on their behalf.

The Divine Mercy Message and Devotion
The Divine Mercy message is one we can call 

to mind simply by remembering ABC: 
A - Ask for His Mercy. God wants us to 

approach Him in prayer constantly, repenting of 
our sins and asking Him to pour His mercy out 
upon us and upon the whole world. 

B - Be merciful. God wants us to receive His 
mercy and let it flow through us to others. He 
wants us to extend love and forgiveness to others 
just as He does to us. 

C - Completely trust in Jesus. God wants us to 
know that the graces of His mercy are dependent 
upon our trust. The more we trust in Jesus, the 
more we will receive. 

This message and devotion to Jesus as The 
Divine Mercy is based on the writings of Saint 
Faustina Kowalska, an uneducated Polish nun 
who, in obedience to her spiritual director, wrote a 
diary of about 600 pages recording the revelations 
she received about God's mercy. Even before her 
death in 1938, the devotion to The Divine Mercy 
had begun to spread. 

Spend time to learn more about the mercy of 
God, learn to trust in Jesus, and live your life as 
merciful to others, as Christ is merciful to you. 

Hoäi Töông Teá Thoâng Baùo

Hoäi vieân Baø Cecilia Nguyeãn Thò Thanh 
Sinh naêm 1934 Ñaõ taï theá ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2014

Xin moãi hoäi vieân ñoùng goùp  $10 MK tang phí ñeå 
giuùp gia ñình ngöôøi quaù coá 
Nhaân tieän xin vui loøng ñoùng nieân lieãm naêm 2015, 
moãi hoäi vieân $15MK.
Thôøi haïn ñoùng goùp keå töø Chuùa Nhaät 29/3/2015 ñeán 
Chuùa nhaät 18/4/2015.
Caên cöù vaøo soá hoäi vieân ñoùng goùp tang phí laàn tröôùc ( 
Cho OÂng Nguyeãn Thaønh Cöïu) laø 215 ngöôøi , hoäi ñaõ 
xuaát quyõ öùng tröôùc soá tieàn $2,150 (215x$10) ñeå trao 
cho ngöôøi thöøa keá cuûa Baø Cecilia.
Nôi nhaän: Baø Phieán taïi baøn xin leã moãi Chuùa Nhaät 
Hoaëc vieát ngaân phieáu traû cho : HOÂI TUONG TE, göûi 
vaên phoøng nhôø chuyeån.
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