
2121 W.Apollo Rd., Garland, TX 75044
Email: dmhcggarland@gmail.com

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. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

CHúA NHậT THứ 14 THườNG NiêN- NGày 5 / 7 / 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
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
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
Lê Thanh.......469-867-6025

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

   

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

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 7-7:  Thứ Ba 14 thường niên

Thứ Hai 6-7: Th. Maria Goretti, trinh nữ tử đạo

Thứ Tư 8-7: Thứ Tư 14 thường niên

Thứ Năm 9-7: Th. Augustinô Zhao Rong và các Bạn tử đạo

Thứ Sáu 10-7: Thứ Sáu 14 thường niên

Thứ Bảy 11-7: Th. Bênêđictô, viện phụ- Lễ Nhớ

http://www.dmhcg.org



Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Trước hết tôi muốn gửi lời chào thăm đến tất cả Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, cách riêng 
những người đang đau yếu. Thế là tôi lại trở về Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương, một 
nơi tôi đã từng làm Phó xứ trong thời gian 2 năm rưỡi từ 1/7/2008 - 31/12/2010. Có lẽ nhiều người 
đã biết, sau khi rời Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ ngày 1/1/2011 trở đi, tôi được Nhà dòng 
cử về làm Bề trên Tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach (California) kiêm Trưởng Ban 
Truyền Thông và Giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp & TV-Ánh Sáng Tin Mừng. Nhưng mới 
chỉ được 2 năm rưỡi, tôi lại phải “khăn gói lên đường” trở lại Giáo phận Dallas để làm Giám quản 
(Pastoral Adiministrator) Giáo xứ Thánh Tâm ở Carrollton kể từ ngày 15/7/2013 theo yêu cầu của 

Nhà dòng. Và nay, để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo hội, tôi lại được Đức Cha Kevin Farrell bổ nhiệm về làm Chánh 
xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kể từ ngày 1/7 này.  Thế là chỉ trong vòng 7 năm kể từ 1/7/2008 đến 1/7/2015, tôi đã 
có 4 bài sai (assignment)! Một kỷ lục không nhỏ trong Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại của tôi! Dĩ nhiên, mỗi 
lần thuyên chuyển, ngoài việc phải thu dọn đồ đạc, sách vở, tôi phải bỏ lại công việc mục vụ mới bắt đầu làm quen để 
rồi đến một nơi khác khởi sự trở lại. Tuy nhiên, là một người sống đời thành hiến, bất kể công việc lớn nhỏ, vâng phục ý 
Chúa qua Bề trên là điều quan trọng nhất! 

Nhân dịp này, tôi cũng muốn ngỏ lời cảm ơn đến Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã nâng đỡ công việc mục vụ 
của tôi trong thời gian tôi phụ trách Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp & TV-Ánh Sáng Tin Mừng ở California, và cách riêng khi 
tôi trở về Giáo phận Dallas để làm Giám quản Giáo xứ Thánh Tâm ở Carrollton. Tôi còn nhớ là vào Chúa nhật đầu tiên 
(21/7/2013) của tôi ở Giáo xứ Thánh Tâm, có một số người trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến tham dự Thánh 
lễ. Ngoài ra, trong suốt gần 2 năm làm việc ở Giáo xứ Thánh Tâm, tôi được một số anh chị em thuộc Giáo xứ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp đến giúp đỡ trong nhiều công việc mục vụ khác nhau (Tượng đài Đức Mẹ, Tĩnh tâm Thêm sức Ephata, 
Youth Rally, Thiếu Nhi Thánh Thể, Safe Environment Program, Giấy Tờ Sổ Sách, bán Bánh Chưng & Bánh Tét,...) Tất 
cả những điều này để nói lên tâm tình yêu mến của Ông Bà và Anh Chị Em đối với tôi, và quan trọng hơn là đối với công 
việc chung cho Thiên Chúa và Giáo hội. 

Lần này khi trở lại với Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong vai trò Chính xứ theo bài sai của Nhà dòng và sự bổ 
nhiệm của Giám mục Dallas, tôi xin mọi người cầu nguyện không những cho tôi mà cả cho một số các cha khác trong 
Nhà dòng khi bắt đầu đảm nhận những trách vụ mới: Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn (Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang 
ở Ottawa, Canada), Cha Micae Nguyễn Trường Luân & Cha Tôma Hà Quốc Dũng (Chính xứ & Phó xứ Giáo xứ Sacred 
Heart ở Richmond thuộc Tổng Giáo phận Galveston-Houston), Cha Đaminh Phạm Trọng Phúc (Giám quản Giáo xứ 
Thánh Tâm, Carrollton), Cha Giuse Lê Trọng Hùng (Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Tucson, Arizona). 

Trong dịp tôi trở lại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngoài sự phụ tá của Cha Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang và 
Thầy Phó tế Vĩnh viễn Đàm Thư, tôi được sự giúp đỡ của Thầy Phó tế Phaolô Hoàng Thành Đức do Nhà dòng gửi đến 
trong Chương trình Thực Tập Mục Vụ. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện và giúp đỡ Thầy Phaolô Đức hoàn 
thành tốt đẹp công việc này. 

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi cơ hội để đồng hành với Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên hành 
trình đức tin, lần này tôi trở lại với Cộng đoàn ở đây khi Dòng Chúa Cứu Thế hoàn vũ bắt đầu Năm Thánh Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp (26/7/2015 - 26/7/2016) kỷ niệm 150 năm Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX trao Linh ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp cho sự chăm sóc của các Tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế với lời ủy thác: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!” Và 
theo Sắc lệnh Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh trong dịp này, Nhà thờ chúng ta là một trong những 
địa điểm hành hương để các tín hữu đến lãnh ơn toàn xá.

Là con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là giáo xứ được mang tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta hãy cố gắng 
sống theo gương của Đức Mẹ trong tâm tình cầu nguyện, khiêm nhường, phục vụ và tin tưởng vào Thiên Chúa để có thể 
làm chứng tá cho Tin Mừng cứu độ từ trong đời sống cá nhân đến đời sống gia đình và xã hội.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban bình an cùng nhiều ơn lành hồn xác cho Quý 
Ông Bà & Anh Chị Em.

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



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

V Chuùa Nhaät XIV Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 05-7-2015   V

COÂNG BOÁ NAÊM THAÙNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Roâma, ngaøy 27 thaùng 06 naêm 2015
Ñöùc Gieâsu noùi vôùi moân ñeä: “Ñaây laø meï cuûa anh.” 
Keå töø giôø ñoù, ngöôøi moân ñeä röôùc baø veà nhaø mình (Ga 
19,27).
Anh em tu só Doøng Chuùa Cöùu Theá, quyù nöõ tu, quyù 
anh chò em coäng taùc vieân cuûa Doøng, vaø caùc baïn höõu 
thaân meán,
Toâi chính thöùc coâng boá Naêm Thaùnh baét ñaàu töø Leã 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 27/06/2015 keùo daøi cho ñeán 
Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 27/06/2016.
1. Ñöùc Chaân phöôùc Giaùo Hoaøng Pioâ IX noùi vôùi caùc 
thöøa sai DCCT: “Haõy laøm cho theá giôùi bieát Meï!”
Theo lôøi thænh caàu cuûa cha Nicolas Mauron, Beà Treân 
Toång Quyeàn DCCT, vaøo ngaøy 11/12/1865, Ñöùc Chaân 
phöôùc Giaùo Hoaøng Pioâ IX ñaõ uyû thaùc Linh aûnh cho 
caùc tu só DCCT ñeå phuïc hoài loøng suøng kính coâng khai 
böùc Linh aûnh taïi nhaø thôø thaùnh Anphongsoâ voán ñöôïc 
xaây döïng treân neàn nhaø thôø thaùnh Maùttheâu tröôùc ñoù. 
Khi trao Linh aûnh cho söï chaêm soùc cuûa cha Mauron 
vaø caùc tu só thöøa sai DCCT, ÑGH Pioâ IX ñaõ yeâu caàu 
chuùng ta: “Haõy laøm cho theá giôùi bieát Meï!”.
Trong suoát 150 naêm qua, vieäc suøng kính ÑMHCG ñaõ 
luoân ñoàng haønh cuøng caùc thöøa sai DCCT ñeán baát cöù 
nôi ñaâu hoï ñeán. ÔÛ nhieàu nôi, vieäc suøng kính ÑMHCG 
coøn ñi tröôùc caû khi caùc thöøa sai DCCT ñeán. Vieäc suøng 
kính Linh aûnh naøy ñöôïc tìm thaáy trong caùc Giaùo Hoäi 
Ñoâng Phöông, caû Coâng giaùo laãn Chính thoáng, cuõng 
nhö trong Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo Roâma. Hôn nöõa, 
Linh aûnh naøy cuõng ñöôïc moät soá giaùo hoäi cuûa nhöõng 
heä phaùi khaùc cuõng nhö nhieàu ngöôøi thuoäc nieàm tin 
khaùc toân kính. Thaät vaäy, ñaëc bieät taïi Chaâu AÙ, moät 
soá anh chò em taân toøng ñaõ cho thaáy hoï ñaõ ñeán ñöôïc 
vôùi ñöùc tin vaø pheùp röûa qua vieäc laøm Tuaàn Cöûu Nhaät 
kính ÑMHCG. Hieän nay, Linh aûnh ÑMHCG laø moät 
trong nhöõng böùc aûnh Ñöùc Maria ñöôïc bieát ñeán nhieàu 
nhaát vaø ñöôïc yeâu meán nhieàu nhaát treân theá giôùi.
2. Ôn Toaøn xaù
Thaät laø moät nieàm vui lôùn cho chuùng ta, khi Toøa 
AÂn Giaûi Toái cao, thöøa leänh cuûa Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ, ñaõ ban Naêm Thaùnh keøm theo Ôn Toaøn Xaù, 
vôùi caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng, (xöng toäi, röôùc leã vaø 
caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng). Ôn naøy coù theå 
ñöôïc höôûng taïi (ñaây nôi) nhaø thôø thaùnh Anphongsoâ 
ôû thaønh phoá Roâma vaø trong caùc nhaø thôø thuoäc Doøng 
Chuùa Cöùu Theá, bôûi caùc tín höõu Coâng giaùo thöïc taâm 
saùm hoái vaø ñöôïc taùc ñoäng bôûi loøng meán, thöïc hieän 

moät cuoäc haønh höông ñeán caùc Linh aûnh cuûa Ñöùc 
Trinh Nöõ Maria Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø coù loøng soát 
saéng tham gia vaøo caùc nghi thöùc cöû haønh Naêm Thaùnh, 
hoaëc ít nhaát laø daønh thôøi gian thích hôïp ñeå suy nieäm, 
keát thuùc vôùi Kinh Laïy Cha, Kinh Tin Kính vaø khaån 
caàu vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria.
Caùc tín höõu bò ngaên trôû tham gia vaøo caùc vieäc ñaïo 
ñöùc naøy, vì lyù do tuoåi giaø, beänh taät hoaëc nguyeân nhaân 
nghieâm troïng khaùc, vaãn coù theå höôûng ñöôïc ôn toaøn 
xaù, neáu, thaät loøng ñau ñôùn aên naên veà moïi toäi loãi vaø 
coù yù ñònh thöïc hieän ba ñieàu kieän thoâng thöôøng, hoï 
keát hôïp thieâng lieâng vôùi vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 
vaø haønh höông, baèng khaån caàu loøng thöông xoùt cuûa 
Thieân Chuùa qua Meï Maria trong khi daâng nhöõng lôøi 
caàu nguyeän vaø ñau khoå cuûa hoï hoaëc nhöõng söï khoù 
phaûi chòu trong cuoäc soáng tröôùc moät linh aûnh nhoû cuûa 
Ñöùc Trinh Nöõ Maria Haèng Cöùu Giuùp.
3. Söï truøng hôïp vôùi Naêm Thaùnh Ngoaïi Thöôøng 
Loøng Thöông Xoùt
Toâi tin raèng chính do söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa 
maø vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh ÑMHCG truøng hôïp vôùi 
Naêm Thaùnh Ngoaïi Thöôøng Loøng Thöông Xoùt ñöôïc 
ÑGH Phanxicoâ coâng boá vaø seõ khai maïc vaøo ngaøy 
08/12/2015, ngaøy Ñaïi leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân 
Toäi, Boån maïng chính cuûa DCCT.
Öôùc gì Naêm Thaùnh ÑMHCG loâi keùo chuùng ta 
tieán saâu hôn vaøo Naêm Thaùnh Ngoaïi Thöôøng Loøng 
Thöông Xoùt, ngoõ haàu chuùng ta coâng boá baèng lôøi noùi 
vaø ñôøi soáng cuûa chuùng ta Nieàm Vui Tin Möøng, moät 
Tin Möøng mang Ôn cöùu ñoä chöùa chan cho moïi ngöôøi.
4. Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp – Linh aûnh cuûa Tình 
yeâu
Trong Naêm Thaùnh naøy, chuùng ta ñöôïc nhaéc laïi moät 
laàn nöõa raèng chuùng ta ñaõ ñöôïc môøi goïi noi theo 
göông maãu cuûa ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu maø röôùc Ñöùc 
Maria, Meï Haèng Cöùu Giuùp, “veà nhaø mình”, röôùc Meï 
vaøo loøng chuùng ta, vaøo trong gia ñình chuùng ta, nhö 
chuùng ta ñaõ röôùc Meï vaøo nhaø thôø thaùnh Anphongsoâ 
taïi Roâma!

Ngöôøi anh em trong Chuùa Cöùu Theá,

Michael Brehl, C.Ss.R. 

Beà Treân Toång Quyeàn  DCCT
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 28/06/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $8,250.00
Tieàn Quaûng Caùo: $375.00
Tieàn Leã Cöôùi: $700.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00
Peter’s Pence (Giuùp Toøa Thaùnh) $3,622.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0052 Ñoã Thò Nam $2.00
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00
0354 Nguyeãn Vaên Höôøng $20.00
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0703 Nguyeãn Vaên Rieàn $20.00
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh $10.00
0812 Nguyeãn Vaên Minh $20.00
1035 Phaïm Thò Kim Dung $5.00
1308 Nguyeãn Vuõ Thi $10.00
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00
2399 Traàn Thanh Minh $50.00
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao $10.00
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $50.00
2612 HaøVaên Hoan $20.00
2648 Phaïm Töôøng Long $20.00

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 5/7/2015

Giaùo Khu 1 Baø Coá Nguyeãn Vaên Cô 972-530-7028
 2105 Aspen Lane, Garland, TX 75044
Giaùo Khu 2 OÂng Ngoâ Hoàng Phöôùc 469-688-2176
 6615 Rutledge Ct., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  4 OÂ/B Phaïm Du 972-495-7228 

 902 Crested Cove Dr., Garland, TX 75040

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 7 / 2015

10/07:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 
xöù.

19/07:  Xin tieàn laàn II cho Solidarity of the 
Church in Africa

25/07:  Leã kính Thaùnh Giacobe – Boån maïng cuûa 
Hoäi quaùn

29/07:  Leã kính Thaùnh Martha – Boån maïng Nhoùm 
Laøm Ñeïp Nhaø Chuùa

31/07:  Leã kính Thaùnh Inhaxio Loyola – Boån 
maïng Nhoùm Nguoàn Soáng

Thö cuûa Hoäi Ñoàng Muïc Vuï
Kính thöa quyù oâng baø anh chò em,
Giaùo xöù chuùng ta haân hoan ñoùn chaøo Cha Phaoloâ 
Nguyeãn Taát Haûi ñeán vôùi giaùo xöù chuùng ta trong 
cöông vò Cha Chaùnh Xöù.  Cha Phaoloâ ñaõ töøng laø 
Cha Phoù Xöù cuûa giaùo xöù chuùng ta töø ngaøy 29 thaùng 
6 naêm 2008 ñeán ngaøy 2 thaùng Gieâng naêm 2011.  
Tröôùc khi ñeán giaùo xöù chuùng ta, Cha laø Chaùnh Xöù 
taïi Giaùo Xöù Thaùnh Taâm ôû Carollton, Dallas.
Cha Nguyeãn Taát Haûi ñöôïc thuï phong chöùc linh 
muïc ngaøy 2 thaùng 8 naêm 1997.  Ngaøi laø linh muïc 
Doøng Chuùa Cöùu Theá Vieät Nam Haûi Ngoaïi.  Vôùi 
teân Thaùnh Phaoloâ, ngaøy leã möøng Thaùnh Boån Maïng 
haøng naêm cuûa Cha laø ngaøy 29 thaùng 6, ngaøy leã 
möøng kính hai Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ.
Cha Phaoloâ laø Cha Chaùnh Xöù thöù naêm trong lòch 
söû cuûa giaùo xöù, moät giaùo xöù Vieät Nam lôùn haøng 
thöù nhaát trong Ñòa Phaän Dallas.  Chuùng ta haõy caàu 
nguyeän cho Cha coù ñöôïc ôn khoân ngoan, ñaïo ñöùc 
vaø thaùnh thieän trong söù maïng muïc töû môùi.  Xin quyù 
oâng baø anh chò em heát loøng coäng taùc vôùi Cha trong 
tin yeâu vaø vaâng phuïc ñeå xaây döïng giaùo xöù moãi 
ngaøy moät lôùn maïnh vaø tieáp tuïc laø chöùng nhaân cho 
Chuùa Gieâsu Kitoâ giöõa loøng ñôøi.
Xin quyù oâng baø anh chò em khoâng queân caàu nguyeän 
cho caùc Cha Cöïu Chaùnh Xöù, ñaëc bieät Cha Pheâroâ 
Buøi Quang Tuaán, ñeå caùc Ngaøi hoaøn thaønh toát ñeïp 
söù maïng maø Chuùa ñaõ trao ban.
Xin Thieân Chuùa qua söï baàu cöû cuûa Meï Maria, Meï 
Haèng Cöùu Giuùp, ban nhieàu ôn laønh cho giaùo xöù vaø 
moãi ngöôøi trong chuùng ta.
Thay maët cho Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù,
Traàn Kim
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Thöù Saùu ngaøy 10/7 (tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng) seõ coù:
· Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
· Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 
7 giôø toái 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

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 4/7/2015 cuûa ñoâi taân hoân:

Nguyeãn Charlie & Traàn Mai
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

A response to the SCOTUS ruling 
on marriage
JUNE 26, 2015 BY BISHOP KEVIN J. FARRELL 

The U.S. Supreme Court has issued a ruling that 
redefines the civil definition of marriage. Marriage, 
as understood in the Catholic faith, has always been 
and still is the sacred lifelong commitment of one 
man and one woman. Marriage as the union of one 
man and one woman predates all nations, laws and 
constitutions. Marriage is not only a relationship 
of love between two persons who are committed 
to one another, but it is also about creating the 
next generation — this requires both a man and a 
woman.

The same Constitution that has now been held to 
open civil marriage to same-sex couples confirms 
and protects the Church’s right to carry forward 
the historic teaching of the Church regarding the 
Sacrament of Marriage.

As Catholics we believe in the dignity of each 
and every human being made in the image and 
likeness of God. As such, we accept all persons 
with respect, compassion, and sensitivity and must 
be mindful that, even in polarizing times, there is 
no place for derision or smugness. I pray that all 
persons who hold dear the civil liberties afforded 
by the United States Constitution will join us in 
working to safeguard the rights of people of faith 
to live and exercise that faith as they believe God 
requires.

I ask all to pray for the sanctity of the Sacrament 
of Marriage and to join me in continuing to always 
pray for our country.

Lôøi chaøo möøng cuaû Vatican gôûi ñeán thuûy 
thuû taøu beø thöông maïi töøng giuùp ñôõ di 
daân gaëp nguy hieåm
Emily Nguyeãn

CWN 1 thaùng 7 naêm 2015 - Trong moät thoâng ñieäp 
cho ngaøy "Chuaù Nhaät Bieån " seõ ñöôïc möøng vaøo 
ngaøy 12 thaùng 7 tôùi ñaây, Hoäi ñoàng Giaùo hoaøng veà 
Di Daân ñaõ toân vinh ñaëc bieät "noã löïc nhaân ñaïo lôùn 
lao cuûa caùc thuyû thuû ñoaøn treân nhöõng taøu buoân. 
Hoï ñaõ khoâng chuùt do döï, ñoâi khi xem thöôøng caû 
maïng soáng chính mình ñeå tham gia vaøo nhöõng 
hoaït ñoäng cöùu maïng caû ngaøn ngöôøi di daân"
Tuyeân boá nhaán maïnh raèng ngheà haøng haûi lieân 
quan ñeán nhöõng khoù khaên vaø ruûi ro khoâng ai bieát 
ôn, chæ tröø khi naøo thaûm hoïa xaûy ra. Ngoaøi caùc 
haønh trình daøi ñaèng ñaüng vaø khoâng gian soáng bò 
haïn cheá, caùc tuyeân boá naøy keâu goïi söï chuù yù ñeán 
nhöõng moái ñe doïa cuûa haûi taëc vaø nhöõng haïn cheá 
maø caùc thuûy thuû phaûi ñoái maët trong nhieàu caûng 
ngay caû khi hoï ñaõ rôøi beán.
Tuy nhieân, tuyeân boá daønh nhieàu thôøi giôø ñeå nhaéc 
ñeán ñeà taøi "nhieäm vuï giôø ñaõ trôû thaønh coâng vieäc 
thöôøng ngaøy cuaû vice giaûi cöùu haøng haøng lôùp lôùp 
nhöõng ngöôøi di cö.Hoäi ñoàng Giaùo Hoaøng nhaán 
maïnh:" Maõ soá cuûa cuoäc soáng haøng haûi baét buoäc 
caùc thuûy thuû phaûi giaûi cöùu nhöõng ngöôøi ñang gaëp 
nguy hieåm treân bieån caû . Nhöng con soá quaù ñoâng 
cuaû ngöôøi di cö ñang caàn giuùp ñôõ ñaõ gaây aùp löïc 
naëng neà cho ngöôøi ñi bieån.
Lôøi tuyeân boá cuûa Vatican ñöôïc ban haønh vaøo 
ngaøy 01 Thaùng Baûy, ñöôïc kyù bôûi Ñöùc Hoàng Y 
Antonio Maria Veglio vaø Ñöùc Giaùm Muïc Joseph 
Kalathiparambil, chuû tòch vaø thö kyù cuûa Hoäi ñoàng 
Giaùo Hoaøng veà ngöôøi di cö.
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Toâng thö döôùi daïng Töï Saéc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ veà vieäc thaønh laäp Boä Thoâng 
Tin Toøa Thaùnh
Ñaëng Töï Do

Ngaøy thöù Baåy 27 thaùng Saùu naêm 2015, Toøa Thaùnh 
ñaõ coâng boá moät Toâng Thö döôùi daïng Töï Saéc cuûa Ñöùc 
Thaùnh Cha thaønh laäp Boä Thoâng Tin Toøa Thaùnh.

Vò taân Toång Tröôûng Boä Thoâng Tin laø Ñöùc OÂng 
Dario Edoardo Viganoø, moät linh muïc ngöôøi YÙ, nhaø 
vaên vaø laø giaùo sö Ñaïi Hoïc veà coâng ngheä thoâng tin. 

Sau khi hoaøn thaønh caùc moân trieát hoïc vaø thaàn hoïc 
taïi Ñaïi hoïc Milan, ngaøi ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Carlo Maria 
Martini, toång giaùm muïc giaùo phaän Milan, truyeàn chöùc 
linh muïc vaøo ngaøy 13 thaùng 6 naêm 1987. 

Trong luaän vaên tieán só cuûa mình, cha Dario Edoardo 
Viganoø ñaõ nghieân cöùu veà lòch söû cuûa ñieän aûnh. Luaän 
vaên cuûa ngaøi gaây moät tieáng vang lôùn vaø ñaõ ñöôïc nhaø 
xuaát baûn Castoro phaùt haønh naêm 1997. Ngay sau ñoù, 
ngaøi laøm vieäc taïi Vaên phoøng Truyeàn thoâng Xaõ hoäi 
cuûa Giaùo phaän Ambrosioâ vaø tham gia tích cöïc vaøo caùc 
hoaït ñoäng ñieän aûnh.

Töø giöõa naêm 1990, ngaøi baét ñaàu daïy moân “Ñaïo 
ñöùc vaø nghóa vuï hoïc cuûa Truyeàn Thoâng” taïi Ñaïi hoïc 
Coâng Giaùo Thaùnh Taâm ôû Milan. Naêm 1998, ngaøi baét 
ñaàu giaûng daïy taïi Khoa Nghieân cöùu Truyeàn thoâng cuûa 
Ñaïi hoïc Lumsa.

Töø naêm 2000 trôû ñi, ngaøi baét ñaàu giaûng daïy taïi 
Ñaïi hoïc Giaùo hoaøng Lateranoâ ôû Roâma veà coâng ngheä 
truyeàn thoâng. 

Ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2013, ngaøi ñöôïc Ñöùc Giaùo 
Hoaøng Beâneâñíctoâ thöù 16 cöû laøm giaùm ñoác Trung Taâm 
Truyeàn Hình Vatican.

Döôùi ñaây laø toaøn vaên toâng thö cuûa Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ.

Boái caûnh truyeàn thoâng hieän nay, ñaëc tröng bôûi söï 
hieän dieän vaø söï phaùt trieån cuûa caùc phöông tieän truyeàn 
thoâng kyõ thuaät soá, bôûi caùc yeáu toá cuûa söï hoäi tuï vaø 
töông taùc, ñoøi hoûi phaûi coù moät söï taùi xeùt heä thoáng 
thoâng tin cuûa Toøa Thaùnh vaø ñöa ra moät söï taùi toå chöùc, 
trong ñoù vöøa coâng nhaän lòch söû phaùt trieån noäi boä taøi 
nguyeân thoâng tin Toøa Thaùnh, vöøa phaûi quyeát lieät tieán 
haønh theo höôùng hoäi nhaäp vaø thoáng nhaát quaûn lyù.

Vì nhöõng lyù do naøy, toâi mong raèng taát caû caùc toå 
chöùc cho ñeán nay lieân quan ñeán vieäc thoâng tin lieân laïc 
caùch naøy caùch khaùc, ñöôïc nhaäp laïi vôùi nhau trong moät 

Thaùnh Boä môùi cuûa Giaùo Trieàu Roâma, ñöôïc goïi laø Boä 
Thoâng Tin. Nhö theá, heä thoáng truyeàn thoâng cuûa Toøa 
Thaùnh seõ ñaùp öùng hieäu quaû hôn bao giôø nhöõng nhu 
caàu cuûa söù vuï Giaùo Hoäi.

Do ñoù, sau khi xem xeùt caùc baùo caùo vaø nghieân cöùu, 
vaø sau khi nhaän ñöôïc gaàn ñaây baùo caùo nghieân cöùu veà 
tính khaû thi cuûa ñieàu naøy vaø ñaõ nghe caùc yù kieán ñoàng 
thanh nhaát trí cuûa Hoäi ñoàng caùc Hoàng Y, toâi thieát laäp 
Boä Thoâng Tin vaø truyeàn raèng:

Ñieàu 1:
Caùc toå chöùc döôùi ñaây, nhö ñaõ ñöôïc giôùi thieäu bôûi UÛy 

ban Truyeàn Thoâng Toøa Thaùnh vaøo ngaøy 30 Thaùng 4 
naêm 2015, seõ ñöôïc nhaäp vaøo Boä Thoâng Tin: Hoäi ñoàng 
Giaùo hoaøng veà Truyeàn thoâng Xaõ hoäi, Phoøng Baùo chí 
Toøa Thaùnh, Dòch vuï Internet Vatican, Radio Vatican, 
Trung Taâm Truyeàn Hình Vatican (CTV), baùo Quan 
Saùt Vieân Roâma, Nhaø In Vatican, Dòch vuï Chuïp hình, 
vaø nhaø xuaát baûn Vatican (Libreria Editrice Vaticana).

Ñieàu 2:
Caùc toå chöùc treân, töø ngaøy coâng boá Töï Saéc naøy, phaûi 

tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng rieâng cuûa mình,, tuy nhieân, vôùi 
söï chæ ñaïo cuûa Boä Thoâng Tin.

Ñieàu 3:
Boä môùi, theo thoûa thuaän vôùi Phuû Quoác Vuï Khanh 

Toøa Thaùnh, seõ ñaûm traùch trang web cuûa Toøa Thaùnh: 
www.vatican.va vaø taøi khoaûn Twitter cuûa Ñöùc Thaùnh 
Cha: @Pontifex

Ñieàu 4:
Boä Thoâng Tin seõ baét ñaàu nhieäm vuï cuûa mình vaøo 

ngaøy 29 thaùng Saùu naêm 2015, vaø ñaët truï sôû taïm taïi ñòa 
chæ Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00.120 Vatican.

Taát caû nhöõng ñieàu toâi ñaõ trình baøy trong Toâng Thö 
döôùi daïng Töï Saéc naøy, toâi thieát ñònh phaûi ñöôïc chaáp 
haønh ñaày ñuû, baát keå nhöõng quy ñònh ngöôïc laïi, duø laø 
ñaùng löu yù ñi chaêng nöõa, vaø toâi truyeàn cho coâng boá 
treân tôø Quan Saùt Vieân Roâma vaø, sau ñoù, trong Coâng 
Baùo Toøa Thaùnh.

Ban haønh taïi Roâma ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2015, 
naêm thöù ba trieàu ñaïi giaùo hoaøng cuûa toâi.
+ Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ.
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Jesus marveled because of their unbelief
Scripture: Mark 6:1-6

He went away from there and came to his own country; and his disciples followed him. 2 And on the 
Sabbath he began to teach in the synagogue; and many who heard him were astonished, saying, “Where 

did this man get all this? What is the wisdom given to him? What mighty works are wrought by his  hands! 
3 Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon, and are 
not his sisters here with us?” And  they took offense at him. 4 And Jesus said to them, “A prophet is not 
without honor, except in his own country, and among his own kin, and in his own house.” 5 And he could 
do no mighty work there, except that he laid his hands upon a few sick people and healed them. 6 And he 
marveled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching.

Meditation: Are you critical towards others, 
especially those who may be close to you? 

The most severe critics are often people very 
familiar to us, a member of our family, a relative, or 
neighbor or co-worker we rub shoulders with on a 
regular basis. Jesus faced a severe testing when 
he returned to his home town, not simply as the 
carpenter’s son, but now as a rabbi with disciples. It 
would have been customary for Jesus to go to the 
synagogue each week during the Sabbath, and when 
his turn came, to read from the scriptures during the 
Sabbath service. His hometown folks listened with 
rapt attention on this occasion because they had 
heard about the miracles he had performed in other 
towns. What sign would he do in his hometown?

Jesus startled his familiar audience with a seeming 
rebuke that no prophet or servant of God can 
receive honor among his own people. The people of 
Nazareth took offense at Jesus and refused to listen 
to what he had to say. They despised his preaching 
because he was a mere workman, a carpenter, and 
a layman who had no formal training by a scholar or 
teacher. They also despised him because of his 
undistinguished family background. How familiarity 
can breed contempt. Jesus could do no mighty 

works in their midst because they were closed-
minded and unbelieving towards him. If people have 
come together to hate and to refuse to understand, 
then they will see no other point of view than their 
own and they will refuse to love and accept others. 
How do you treat those who seem disagreeable to 
you?

 The word “gospel” literally means “good news”. 
Isaiah had prophesied that the Messiah would come 
in the power of the Holy Spirit to bring freedom to 
the afflicted who suffered from physical, mental, or 
spiritual oppression (see Isaiah 61:1-2). Jesus came 
to set people free - not only from their physical, 
mental, and spiritual infirmities - but also from the 
worst affliction of all - the tyranny of slavery to sin, 
Satan, and the fear of losing one’s life. God’s power 
alone can save us from hopelessness, dejection, and 
emptiness of life. The Gospel of salvation is “good 
news” for everyone who will receive it. Do you know 
the joy and freedom of the Gospel?

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our 
hopes and desires. Your Spirit brings grace, truth, 
freedom, and abundant life. Set my heart on fire with 
your love and truth.”



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Ngöôøi muoán laøm linh muïc ''duø chæ 1 ngaøy thoâi'' - laøm xuùc ñoäng Ñöùc Giaoù Hoaøng - ñaõ qua ñôøi.
Traàn Maïnh Traùc

'Chuûng sinh' Salvatore Mellone, gia nhaäp ñaïi chuûng vieän 
Molfetta ôû Trani, YÙ, ñöôïc moät naêm, thì naêm sau, 2012, 
phaùt beänh ung thö maõn tính.

Duø theá, 'thaày' cöông quyeát khoâng boû hoïc, thaày noùi: "duø chæ 
ñöôïc laøm linh muïc coù moät ngaøy thoâi, thì ñaõ ñuû cho Thaùnh 
yù Chuaù ñöôïc thöïc hieän treân ngöôøi daân cuaû Ngöôøi".

Thöù Hai vöøa qua, leã thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ, vò 'linh muïc 
duø chæ 1 ngaøy thoâi' naøy ñaõ qua ñôøi sau khi thi haønh thieân 
chöùc linh muïc ñöôïc 2 thaùng röôõi taïi giaùo xöù Thaäp Giaù 
Chí Thaùnh thuoäc toång giaùo phaän Trani-Barletta-Bisceglie, 
höôûng döông 38 tuoåi.

"Coù leõ chuùng ta khoâng hieåu ñöôïc nhöõng gì ñaõ xaûy ra. 
Nhöng Lôøi cuaû Chuaù thì thaät laø roõ raøng ' vì aân suûng vaø 
loøng thöông xoùt, laø phaàn daønh cho nhöõng keû Ngöôøi choïn' 
(saùch Khoân Ngoan 3:9)", ñoù laø lôøi môû ñaàu baøi tieãn ñöa cuaû 
ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovan Battista Pichierri cuaû toång 
giaùo phaän Trani- Barletta-Bisceglie.

Loøng thöông xoùt cuaû Chuaù ñaõ ñöôïc theå hieän khi ñöùc Toång 
Pichierri quyeát ñònh thu ngaén nhöõng theå thöùc truyeàn chöùc, 
vaø 'Cha' Salvatore Mellone ñaõ ñöôïc thuï phong linh muïc 
taïi chính caên nhaø truù nguï ôû giaùo xöù Thaäp Giaù Chí Thaùnh, 
luùc ñoù 'cha' ñaõ khoâng coøn ñöùng leân ñöôïc nöõa.

Vò taân linh muïc 'Don Salvatore' ñaõ giöõ lôøi höùa cuaû mình, 
ñoù laø daønh pheùp laønh ñaàu tieân cuaû chöùc linh muïc cho Ñöùc 
Thaùnh Cha. 

Giaûi thích quyeát ñònh thu ngaén caùc theå thöùc truyeàn chöùc 
linh muïc naøy, ñöùc Toång Pichierri noùi:

"Anh Salvatore ñaõ baøy toû loøng mong muoán maïnh meõ cuûa 
mình veà ôn goïi linh muïc. Duø chæ moät ngaøy ñöôïc laøm linh 
muïc maø thoâi thì cuõng ñuû cho anh thöïc hieän caùc keá hoaïch 
cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi daân cuaû Ngaøi. Vaø Salvatore, ngay 
caû trong khi chòu ñöïng beänh taät, ñaõ soáng maõnh lieät cho 
vieäc chuaån bò, vì vaäy toâi xem xeùt laø thích hôïp khi thi haønh 
quyeàn naêng vaø nghóa vuï cuûa chöùc toång giaùm muïc cuûa toâi 
ñeå phong chöùc linh muïc cho anh, ñeå laøm vinh danh Chuùa 
Ba Ngoâi Chí Thaùnh vaø laøm göông saùng cho söù vuï muïc töû 
cuaû chuùng toâi cho nhöõng ngöôøi daân cuûa Thieân Chuùa. "

Ñöùc Toång Pichierri cuõng giaûi thích quaù trình thu ngaén naøy: 
"Toâi ñaõ tham khaûo yù kieán vôùi Boä Giaùo só, khaúng ñònh yù 
ñònh cuûa toâi laø tieán haønh vieäc phong chöùc linh muïc; keøm 
theo yù kieán thuaän lôïi cuaû Giaùm ñoác Ñaïi Chuûng vieän 
Molfetta; vaø vôùi yù kieán cuaû nhieàu linh muïc trong giaùo 
phaän; toâi caûm thaáy mình ñöôïc an taâm khi ñöôïc söï ñoàng 
thuaän cuûa hoï."

Ngöôøi ñöa tin veà vieäc pheâ chuaån cuaû Toaø Thaùnh khoâng ai 
khaùc hôn laø chính Ñöùc Thaùnh Cha. 

Ngaøy 14 thaùng 4 vöøa qua, vò linh muïc töông lai Mellone 
nhaän ñöôïc moät ñieän thoaïi baát ngôø cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, 
Ngaøi noùi "Sau khi con ñöôïc thuï phong thì pheùp laønh ñaàu 
tieân laø haõy daønh cho Cha. Naøy Salvatore, cha ôû cuøng con. 
Con seõ ñöôïc thuï phong vaø seõ hieán daâng thaùnh leã".

Ngay chieàu hoâm ñoù, Salvatore Mellone ñöôïc truyeàn chöùc 
"ñoïc saùch vaø giuùp leã", ngaøy hoâm sau phong chöùc "phoù teá" 
vaø ngaøy 16 thaùng 4 thuï phong linh muïc.

Thoá loä caûm töôûng cuaû mình sau khi trôû thaønh linh muïc, 
cha Mellone noùi: "Hoâm nay toâi caûm thaáy baûn thaân mình 
ñöôïc chính Chuùa Kitoâ vaùc treân vai; vaø nhö laø moät linh 
muïc, toâi seõ ñeo leân chieác khaên (stole) cuaû Chuùa Kitoâ, ñeå 
ñem ôn cöùu ñoä ñeán cho theá giôùi. Hôn nöõa, duø chæ ñöôïc 
daâng hieán moät pheùp Bí tích Thaùnh Theå duy nhaát maø thoâi, 
thì ñoái vôùi toâi ñaõ laø tham gia thöïc söï vaøo chöùc vuï tö teá cuûa 
Chuùa Kitoâ."

Cha Mellone, duø côn beänh caøng ngaøy caøng nguy kòch, ñaõ 
trung thaønh daâng leã haèng ngaøy, röûa toäi cho moät beù gaùi sô 
sinh, vaø an uûi nhöõng ngöôøi ñau yeáu khaùc trong nhaø thöông.

Toaø Toång giaùm muïc Trani thoâng baùo cho bieát raèng taát caû 
nhöõng ai "coù dòp gaëp gôõ cha Mellone trong nhöõng thaùng 
vöøa qua ñeàu caûm nhaän ñöôïc moät ñieàu laø 'laøm linh muïc laø 
moät ñieàu ñeïp ñeõ'". ('to be a priest is beautiful')"

"Maëc duø beänh taät, Cha ñaõ noàng naøn tieáp ñoùn taát caû moïi 
ngöôøi ñeán vôùi Cha. Cha laéng nghe moïi caâu chuyeän cuaû 
hoï. Cha an uùi moïi ngöôøi."

Cuõng theo thoâng baùo cuaû toaø Toång, Cha Mellone sinh 
ngaøy 6 thaùng 3 naêm 1977 taïi laøng Bartella, caùch Trani 9 
daëm, trong moät gia ñình moä ñaïo vaø ñaõ tham gia caùc hoaït 
ñoäng giaùo xöù ngay khi coøn treû.

"Trong coäng ñoaøn Cha laø moät ngöôøi caàu nguyeän, chieâm 
nghieäm, vaø côûi môû ñoái vôùi caùc vaên hoaù khaùc. Trong naêm 
cuoái cuøng Cha Salvatore ñaõ phaûi nhaäp vieän thöôøng xuyeân 
vaø duø phaûi chòu ñöïng nhöõng côn ñau tuyeät voïng, Cha vaãn 
tìm ñöôïc thôøi gian vaø nhöõng lôøi ñeïp ñeõ ñeå naâng ñôõ vaø ñem 
hy voïng ñeán cho ngöôøi khaùc." Thoâng baùo vieát.

"Ngay caû trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng, khi con maét ñaõ môø, 
Cha vaãn cho bieát Ngaøi ñaõ hoïc ñöôïc caùch caàu nguyeän cuøng 
vôùi thieân nhieân. Vôùi moät gioïng yeáu ôùt, Cha lieân læ ñoïc 
kinh theo nhòp ñieäu cuaû söï soáng ñang voïng laïi töø phiaù beân 
ngoaøi khung cöûa soå" Baûn thoâng baùo keát luaän. 
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