
  

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

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi 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.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Do .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Trật Tự
Ngô Tuấn:  972-365-4188

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 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

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 10-3: 

Thứ Hai 9-3: Th. Phanxica Rômana, nữ tu

Thứ Tư  11-3:

CHúA NHậT 3 MùA CHAy - NGày 8/ 3 / 2015

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
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. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà 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

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
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

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
CĐ 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. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

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

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm 12-3: 

Thứ Sáu 13-3:  Kiêng thịt  

Thứ Bảy 14-3: 



I. SÁCH HAGGAI

Tên gọi “Haggai” có nghĩa là lễ hội. Tên gọi 
này có thể chỉ về ngày sinh của vị tiên tri là một 
lễ hội. Tên gọi này cũng có thể nói về nhiệm vụ 
của ông là tái thiết Đền thờ để phục vụ các cử 
hành tôn giáo, những lễ hội. Tiên tri Haggai bắt 
đầu công bố các sấm ngôn bắt đầu từ năm 520 
trước Công nguyên. Đối tượng ông nhắm đến là 
những người Do Thái từ lưu đày trở về lần II dưới 
sự lãnh đạo của Zerubbabel và Jeshua (khoảng 
năm 522).

Sách tiên tri Haggai có thể được phân chia 
như sau:

Phần I: Tái thiết Đền thờ (1,1-15a)
1,1-11: Lời sấm thứ nhất: Cổ võ việc xây lại 

Đền thờ
1,12-15a: Lời sấm thứ hai: Đáp ứng của dân 

và lời bảo đảm của Chúa
Phần II: Vinh quang tương lai của Đền thờ 

(1,15b - 2,23)
1,15b - 2,9 Lời sấm thứ ba: Lời hứa của Chúa
2,10-19: Lời sấm thứ tư: Những quyết định và 

phúc lành tương lai
2,20-23: Lời sấm thứ năm: Tương lai của 

Zerubbabel

II. SÁCH ZACARIA I
Phần mở đầu của sách giới thiệu “tiên tri 

Zacaria, con ông Berekia, ông này là con ông 
Iddo.” Tên gọi Zacaria có nghĩa là “Thiên Chúa 
đã nhớ đến.” Ông Iddo, ông nội của Zacaria là 
một trong các tư tế đã từ cảnh lưu đày Babylon 
trở về, do đó nhiều người nhấn mạnh đến nguồn 
gốc tư tế của tiên tri Zacaria.

Dựa vào những chỉ dẫn về thời gian trong 
sách, người ta chia sách Zacaria thành hai phần: 
phần thứ nhất (chương 1-8) và phần thứ hai 
(chương 9-14). Hai phần này trình bày hai giai 
đoạn khác nhau trong lịch sử tôn giáo và chính 
trị của Israel.

Sách Zacaria I gồm những phần chính như 
sau:

Phần I Dẫn vào sách Zechariah I (1,1-6)
Phần II Những thị kiến (8 thị kiến và lời đáp trả 

của Chúa) (1,7 - 6,15)
Phần III Những lời sấm về chay tịnh và tương lai 

(7,1- 8,23)

Đọc Zacaria 2,10-17
Đoạn này gồm hai phần. Phần thứ nhất (2,10-

13) là những mệnh lệnh cho dân lưu đày và lời cảnh 
cáo cho các dân đã cai trị họ. Dân lưu đày được 
khuyến cáo hãy trốn khỏi đất “phương Bắc” trước 
khi Chúa phân tán dân Babylon đi bốn phương trời 
(câu 10). Babylon ở đây không chỉ một miền đất 
về mặt địa lý nhưng ám chỉ tất cả những kẻ áp bức 
Israel. Hình phạt giáng xuống trên chúng là “chúng 
trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ đã làm tôi 
chúng” (câu 13). Tại sao Thiên Chúa lại phản ứng 
mạnh mẽ như thế? Vì “kẻ nào động đến các ngươi 
là động đến con ngươi mắt Ta” (câu 12). Hình ảnh 
này diễn tả tấm lòng thương yêu đặc biệt Chúa 
dành cho dân lưu đày và cho thấy họ có tầm quan 
trọng như thế nào đối với Chúa. Thiên Chúa luôn 
luôn dành tình thương đặc biệt cho những người cô 
thân cô thế, những kẻ bị áp bức. Dựa trên chân lý 
này, Hội Thánh nhấn mạnh đến tình thương ưu tiên 
cho người nghèo.

Phần thứ hai (câu 14-17) trình bày một mạc 
khải mới bằng ngôn ngữ truyền thống: “Hỡi con 
gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến 
để ở lại giữa ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa” (x. 
Sophonia 3,14-15). Trong Chúa nhật III Mùa Vọng 
(năm C), Hội Thánh diễn tả tâm tình này trong bài 
đọc I để nói lên niềm vui vì ngày giáng sinh của 
Đấng Mêsia đã gần đến: “Phần tôi, tôi làm phép 
Rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền 
thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép 
cho Người. Người sẽ làm phép Rửa cho anh em 
bằng Thánh Thần và bằng lửa” (bài Tin Mừng CN 
III Vọng, năm C).

Câu ghi lòng cho tuần: Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, 
thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ex 20, 6

Tuaàn 54: 
(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 3 / 2015

08/03: Đổi giờ - Lúc 2 giờ sáng vặn đồng hồ lên 1 tiếng
10/03:  Lớp học Anh Văn ESL khai giảng lúc 7pm tại phòng 137 Trung tâm TAP
13/03:  Thánh Lễ cầu cho các gia đình trong giáo xứ.
14/03:  Rửa tội trẻ em lúc 4pm
15/03:  Xin tiền lần II cho ‘Catholic Relief Services’
16/03:  Giải tội mùa Chay – xin xem Thông báo
17/03:  Giải tội mùa Chay – xin xem Thông báo
21&22/03: Community Sale Giúp người nghèo tại nhà Giêrađô  
23/03:  Giải tội mùa Chay – xin xem Thông báo
24/03:  Giải tội mùa Chay – xin xem Thông báo

Giải Tội Mùa Chay tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thứ Hai ngày 16/3/2015 – Thánh lễ lúc 6:30pm, giải tội từ 7pm-9pm – nhiều cha giải tội
Thứ Ba  ngày 17/3/2015 – giải tội từ  9am-12pm – có 4 cha giải tội
Thứ Hai ngày 23/3/2015 - Thánh lễ lúc 6:30pm, giải tội từ 7pm-9pm – nhiều cha giải tội
Thứ Ba ngày 24/3/2015 – giải tội từ 9am-12pm – có 4 cha giải tội

Kính mời cộng đoàn tham dự

COMMUNITY SALE GIÚP NGƯỜI NGHÈO
Vào hai Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 
Ngày 21 & 22 Tháng 03 Năm 2015

Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều
Có dịch vụ hớt tóc nam nữ, hot dog, cookies, giải khát...

Ban Tổ Chức xin đón nhận tất cả những quà biếu, vật dụng, quần áo, máy móc...
trong tình trạng còn mới hoặc mới 70% trở lên

Trong các ngày từ 07 đến 18 Tháng 03 Năm 2015
Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại nhà Giê-ra-đô.

Xin liên lạc: 972-489-1171 hay 469-236-9523 
Giáo Xứ Chân Thành Cám Ơn

Thứ Sáu ngày 13/3 (tuần thứ hai của tháng) sẽ có:
•	 Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm
•	 Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối 

Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa Thương xót 
Kính mời cộng đoàn tham dự
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:      $12,348.00
Tiền Khấn:    $1,725.00
Tiền Quảng Cáo:      $280.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):       $50.00

SDB Tên                         Số Tiền
0248 Lê Tấn Thanh        $20.00
0354 Nguyễn Văn Hường       $20.00
0501 Đào Huy Hải          $6.00
0513 Trần Hữu Thanh     $100.00
0588 Phan Văn Phong         $5.00
0661 Trần Quý Đôn        $20.00
0700 Vũ Ngọc Tùng          $2.00
0941 Nguyễn Thị Miện     $100.00
1070 Nguyễn Minh Thiên         $2.00
1390 Trần Văn Cường         $5.00
1652 Nguyễn Ngọc Toàn       $20.00
1830 Nguyễn Huy Đắc       $20.00
1966 Đỗ Phúc Thịnh       $20.00
2307 Đặng Đình Tiết     $100.00
2375 Trần Đình Ruyên         $5.00
2475 Nguyễn Văn Hân         $5.00
2589 Dương Quang Thanh       $10.00
   Ẩn Danh (BTC)     $161.00
  Hồ Thị Lan      $200.00
 Khối Giáo Dục (Rước Lễ    $660.00
 Lần Đầu & Thêm Sức) 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 1/3/2015

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục 
    (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):
SDB Tên                       Số Tiền
0387 Tom Brophy            $2,200.00
0488 Therese L. Caron   $100.00
0489 Therese L. Caron   $100.00
0490 Therese L. Caron   $100.00
0491 Therese L. Caron   $100.00
0492 Therese L. Caron   $100.00
0493 Therese L. Caron   $100.00
0494 Therese L. Caron   $100.00

Thông Báo của Lớp học Anh Văn ESL [English as a Second Language]
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ nhận đơn ghi danh và xếp lớp vào 

Thứ Ba, ngày 10 tháng Ba, từ 7 giờ đến 9 giờ tối - Tại phòng 137 Trung Tâm Thánh An Phong.
Các lớp từ trình độ sơ cấp đến cao cấp sẽ do nhóm thầy cô người Việt, và Mỹ đảm trách

Địa chỉ liên lạc:  Văn phòng Giáo Xứ - 2121 W. Apollo Rd, Garland, TX 75044 - Điện Thoại:  (972) 414-7073
Xin kính mời

Xin thông báo Lớp Luyện Thi Công Dân Mỹ tạm ngưng trong niên khóa này.
Lớp sẽ mở lại vào mùa Thu, khoảng đầu tháng 9 năm 2015

Hội Chợ Tết Ất Mùi 2015 
Tổng Kết Chi và Thu

 CĐ Trinh Vương:  $  7,528.00
Thanh Niên:   $  5,014.00
Ban Trật Tự:   $  1,072.00
Ban Việt Ngữ:   $     970.00
Giáo Lý:   $     914.00
CĐ Augustine:  $     625.00
Thiêu Nhi Thánh Thể: $  4,560.00
CĐ Vianney:   $  1,500.00
Hội ĐMHCG:   $     607.00
Hội Quán:   $32,077.00
Tổng Cộng Thu:  $54,867.00
Tiền Chi:  *   $14,140.00
* (Ca Sĩ, Cảnh Sát, ban nhạc, clean-up, vv..)
-------------------------------------------------
Tổng Kết Hội Chợ Tết $40,727.00
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Scripture: John 2:13-25 

The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up 
to Jerusalem. In the temple he found those who were 
selling oxen and sheep and pigeons, and the money-
changers at their business.  And making a whip of cords, 
he drove them all, with the sheep and oxen, out of the 
temple; and he poured out the coins of the money-
changers and overturned their tables.  And he told those 
who sold the pigeons, “Take these things away; you 
shall not make my Father’s house a house of trade.”  His 
disciples remembered that it was written, “Zeal for your 
house will consume me.”  The Jews then said to him, 
“What sign have you to show us for doing this?”  Jesus 
answered them, “Destroy this temple, and in three days 
I will raise it up.”  The Jews then said, “It has taken 
forty-six years to build this temple, and will you raise it 
up in three days?”  But he spoke of the temple of his 
body.  When therefore he was raised from the dead, his 
disciples remembered that he had said this; and they 
believed the scripture and the word which Jesus had 
spoken.  Now when he was in Jerusalem at the Passover 
feast, many believed in his name when they saw the 
signs which he did; but Jesus did not trust himself to 
them, because he knew all men and needed no one to 
bear witness of man; for he himself knew what was in 
man. 

Old Testament Reading: Exodus 20:1-17

And God spoke all these words, saying,   “I am the 
LORD your God, who brought you out of the land of 
Egypt, out of the house of bondage. “You shall have no 
other gods before me. You shall not make for yourself a 
graven image, or any likeness of anything that is in 
heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in 
the water under the earth; you shall not bow down to 
them or serve them; for I the LORD your God am a 
jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the 
children to the third and the fourth generation of those 
who hate me, but showing mercy to thousands of those 
who love me and keep my commandments. “You shall 
not take the name of the LORD your God in vain; for the 
LORD will not hold him guiltless who takes his name in 
vain.  “Remember the sabbath day, to keep it holy. Six 

  Daily Reading & Meditation
“Destroy this temple, and in three days I will raise it up”

days you shall labor, and do all your work;  but the 
seventh day is a sabbath to the LORD your God; in it 
you shall not do any work, you, or your son, or your 
daughter, your manservant, or your maidservant, or your 
cattle, or the sojourner who is within your gates;  for in 
six days the LORD made heaven and earth, the sea, and 
all that is in them, and rested the seventh day; therefore 
the LORD blessed the sabbath day and hallowed it.  
“Honor your father and your mother, that your days may 
be long in the land which the LORD your God gives 
you.  “You shall not kill.  “You shall not commit adultery.  
“You shall not steal.   “You shall not bear false witness 
against your neighbor.  “You shall not covet your 
neighbor’s house; you shall not covet your neighbor’s 
wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or 
his donkey, or anything that is your neighbor’s.”

Meditation: What can keep us from the presence of 
God? Jesus’ dramatic cleansing of the temple was seen 
by his disciples as a prophetic sign of God’s work to 
purify and restore true worship and holiness among his 
people. The temple was understood as the dwelling place 
of God among his people. When God delivered his 
people from slavery in Egypt, he brought them safely 
through the Red Sea, and led them to Mount Sinai where 
he made a covenant with them and gave them a new way 
of  living in moral goodness and holiness embodied in 
the Ten Commandments (Exodus 20:1-17). God also 
gave Moses instruction for how his people were to 
worship him in holiness and he instructed them to make 
a Tabernacle, which was also referred to as the “tent of 
meeting” where the people gathered to offer sacrifice 
and worship to God. The tent of meeting was later 
replaced by the construction of the temple at Jerusalem. 
The New Testament tells us that these “serve as a copy 
and shadow of the heavenly sanctuary” - God’s true 
Temple in heaven (Hebrews 8:5). Jesus’ cleansing of the 
temple is also a prophetic sign of what he wants to do 
with each of us. He ever seeks to cleanse us of our sinful 
ways in order to make us into living temples of his Holy 
Spirit (1 Corinthians 6:19). God desires that we be holy 
as he is holy. Do you thirst and hunger for God’s 
holiness? 

[Xem tiếp trang 8]
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Jesus burns with zeal for his Father’s house

When Jesus went to Jerusalem at Passover time he shocked 
the Jewish leaders by forcibly expelling the money-
chargers and traders from the temple. Jesus referred to the 
temple as his Father’s house which was being made into a 
“house of trade” (John 2:16) and “den of robbers” (Mark 
11:17).  The prophecy of Malachi foretold the coming of 
the Lord unexpectedly to his Temple to “purify the sons of 
Levi and refine them like gold and silver, till they present 
right offerings to the Lord” (Malachi 3:1-4). Jesus’ 
disciples recalled the prophetic words of Psalm 69: “Zeal 
for your house will consume me.” This psalm was 
understood as a Messianic prophecy. Here the disciples 
saw Jesus more clearly as the Messiah who burned with 
zeal for God’s house. 

The Jewish authorities wanted proof that Jesus had divine 
authority to act as he did. They demanded a sign from God 
to prove Jesus right, otherwise, they would treat him as an 
imposter and a usurper of their authority. Jesus spoke of 
himself as the true Temple which cleanses and makes us a 
holy people who can dwell with God. The sign Jesus gave 
pointed to his sacrificial death on the cross and his rising 
from the tomb on the third day: “Destroy this temple, and 
in three days I will raise it up” (John 2:19). The Jews did 
not understand that the temple Jesus referred to was his 
own body. The “tent of his body” had to first be destroyed 
(that is, be put to death as the atoning sacrifice for our 
sins) in order to open the way for us to freely enter into the 
holy presence of God in his sanctuary. 

The Lord Jesus makes us temples of the Holy Spirit

Through his death and resurrection, the Lord Jesus has 
reconciled us with God and made us adopted sons and 
daughters of our heavenly Father, and he fills us with his 
Holy Spirit and makes us living temples of our God (1 
Corinthians 6:19-20). Do you recognize the indwelling 
presence of God within you through the the gift and 
working of his Holy Spirit? The Lord Jesus wants to 
renew our minds and to purify our hearts so that we may 
offer God fitting worship and enjoy his presence both now 
and forever. Ask the Lord Jesus to fill you with a holy 
desire and burning zeal for his holiness and glory to grow 
in you and transform the way you think, act, and live as a 
son or daughter of God.

“Lord Jesus Christ, you open wide the door of your 
Father’s house and you bid us to enter confidently that we 
may worship in spirit and truth. Help me to draw near to 
your throne of mercy with gratitude and joy.” 

PHÂN ƯU

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của:

 Bà Maria Tiêu Kim Luông (1924-2015)

Tạ thế ngày 23/2/2015

Bà Anna Maria Phạm Ánh Tuyết (1940-2015)

Tạ thế ngày 24/2/2015

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, 

cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa 

linh hồn Maria và Anna Maria về Thiên Đàng 

cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 8/3/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 3     Ô/B Trần Kim Vỡi 214-927-1025
    3708 W. Buckingham Rd. #169, Garland, TX 75044

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

Giáo Khu 6     Ô/B Trần Mạnh Trác 972-783-1967
            9901 Acklin Dr., Dallas, TX 75243

Giáo Khu 7     Bà Lê Thị Thu  972-396-1531
            805 Aylesbury Dr., Allen, TX 75002

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