
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 Đỗ .... 469-396-8843

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

Ban Trật Tự
A. 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 17 THườNG NiêN NĂM B - NGày 26 / 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
 Thầy 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 liên lạc
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 28-7:   Thứ 3 tuần 17 thường niên năm B

Thứ Hai 27-7:  Thứ 2 tuần 17 thường niên năm B

Thứ Tư 29-7: Th. Martha, Lễ Nhớ

Thứ Năm 30-7: Th. Phêrô Kim Ngôn, Giám mục tử đạo

Thứ Sáu 31-7: Th. Inhaxiô Loyola, Linh mục

Thứ Bảy 1-8:  Thứ 7 tuần 17 thường niên năm B

Chủ Nhật 2-8: Chúa Nhật thứ 18 Thường Niên năm B

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



Câu ghi lòng cho tuần: Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Ep 4, 4-5

Thánh Vincent de Paul (1581-
1660) khi còn là một cậu bé 

thường đi chăn nuôi súc vật của 
gia đình vốn làm nông. Khi lên 12 tuổi, có lần ngài 
sang giúp làm việc cho một người hàng xóm và được 
thưởng 30 xu là số tiền kiếm được đầu tiên trong đời 
ngài. Vì thế trên đường trở về nhà ngài rất hãnh diện 
và suy nghĩ đến việc phải để dành tiết kiệm. Nhưng 
rồi ngài gặp một người nghèo với quần áo rách rưới, 
bộ dạng khốn khổ, khiến ngài thương cảm và cho tất 
cả số tiền ngài mới kiếm được. Rồi ngài tiếp tục về 
nhà, trong túi thì nhẹ tênh, nhưng tâm hồn thật thanh 
thoát.

Câu chuyện của Thánh Vincent de Paul minh hoạ 
cho cuộc đời của một người Kitô hữu biết theo gương 
Thầy Giêsu Chí Thánh khi Ngài chạnh lòng thương 
đối với những ai đến với Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6:1-15), chúng 
ta được nghe về việc Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá 
bánh và cá ra nhiều để nuôi hàng ngàn người đi theo 
Ngài để nghe Ngài giảng dạy. Qua Phép lạ “năm 
chiếc bánh và hai con cá”, chúng ta học được hai 
điều:

Trước hết, Chúa Giêsu đã thực hiện được phép lạ 
sau khi yêu cầu các môn đệ hãy có ý thức trách nhiệm 
về việc nuôi ăn đám đông đi theo Ngài: “Ta mua đâu 
ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6:5). Cuối cùng các môn 
đệ cũng tìm ra được năm chiếc bánh lúa mạch và hai 
con cá mà một em bé mang theo đi đường. Nhưng 
chỉ với một chút lương thực ít ỏi đó khi vào trong tay 
Chúa Giêsu đã trở nên nhiều hơn những gì người ta 
mong đợi. Như thế, hình ảnh năm chiếc bánh và hai 
con cá cũng là biểu tượng cho sức mạnh của lòng tốt 
mà Thiên Chúa đặt để nơi chúng ta. Trong con mắt 
chúng ta, những gì chúng ta có được nhiều khi xem 
ra không đáng gì cả, nhưng thật ra đó là những quà 
tặng Thiên Chúa ban cho và Ngài muốn chúng ta 
phải sử dụng để phụng sự Ngài. Quà tặng đó không 
nhất thiết phải là tiền bạc, nhưng có thể là khả năng 

trở nên một người hàng xóm tốt bụng, một người 
biết để giờ và để tâm lắng nghe tiếng than khóc của 
những ai gặp hoàn cảnh bất hạnh, hoặc là sẵn sàng 
phục vụ những công việc trong giáo xứ. Trong bất 
kỳ công việc nào chúng ta làm để đáp ứng nhu cầu 
của người khác, chúng ta biểu lộ lòng xót thương của 
Chúa Kitô đối với họ. 

Ý nghĩa thứ hai quan trọng hơn của phép lạ “năm 
chiếc bánh và hai con cá”, đó là Bí tích Thánh Thể. 
Trong tường thuật về phép lạ này, chúng ta để ý cách 
Chúa Giêsu thực hiện. Ngài đã làm những cử chỉ mà 
một ngày kia sẽ được thực hiện trong Bữa Tiệc Ly 
khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể, và đó cũng là 
những cử chỉ chúng ta vẫn còn thấy trong Thánh Lễ 
ngày nay: Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, 
rồi phân phát cho dân chúng. Trong Giáo hội sơ khởi, 
“bẻ bánh” là một tên gọi khác nói về Thánh Lễ. Qua 
phép lạ này như thể Chúa Giêsu muốn nói với dân 
chúng đi theo Ngài: “Ta biết lương thực vật chất rất 
quan trọng đối với mọi người và đó là lý do tại sao 
Ta thực hiện phép lạ này, nhưng những thứ này cũng 
không bao giờ có thể thoả mãn cơn đói khát sâu thẳm 
trong tâm hồn. Và sẽ đến ngày, Ta sẽ cung cấp thực 
phẩm này, đó chính là Mình Máu Ta.” 

Như thế, trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta lãnh 
nhận Bánh Hằng Sống và lời cam kết yêu thương vô 
bờ bến của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì vậy, trong 
mỗi Thánh lễ, chúng ta hãy có tâm tình vui mừng và 
cảm tạ vì Thiên Chúa đã ban lương thực từ trời cho 
chúng ta. Đây là lương thực có được do Chúa Giêsu 
đã chuộc lấy cho chúng ta qua sự chết của Ngài. Đây 
cũng là lương thực duy nhất làm thoải mãn mọi khát 
vọng và nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta. Lương 
thực này cũng là bằng chứng về tình yêu chung thủy 
của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng như biểu lộ 
ước muốn của Thiên Chúa muốn cùng đi với chúng 
ta trong suốt hành trình cuộc đời.

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 26/7/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    Ông Phạm Văn Bền 972-675-1989
           2013 Mill Pond Rd., Garland, TX 75044

Giáo Khu 3    A/C Trinh Quang & Hà Hương 214-966-7424    
           2809 Oak Spring Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 4    Ô/B Dương Chí Nhân 972-834-9345     
           1609 Rahall St., Garland, TX 75040

Giáo Khu 7    A/C Hưng Nguyễn và Tiên 972-559-0081     
           814 Fairlawn St., Allen, TX 75002

Giáo Khu 11  A/C Lê Tấn Dũng & Vàng 972-384-0366     
           123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094

Thông Báo Khai Giảng 
Lớp Giáo Lý Dự Tòng Cho Người Lớn

2015-2016

Lớp Giáo Lý Dự Tòng dành cho người trưởng thành 
sẽ được khai giảng vào thứ Ba ngày 18 tháng 08 năm 
2015 vào lúc 7:30 tối tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh 
Alphonsô, phòng 139.
Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực 
hành đời sống của người Công Giáo vào mỗi tối thứ 
Ba hàng tuần và tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chúa 
Nhật từ 10:00am đến 11:00am. 
Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống ngày 14 tháng 05 năm 2016.
Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng niên khóa 2015-
2016, xin đến điền đơn và nộp tại văn phòng Gíao Xứ 
Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ban Giáo Lý Dự Tòng,      
Phó Tế Vincent Đàm Hữu Thư

KÍNH BÁO
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cha Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, 
C.Ss.R., Cha Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R., Thầy Phó tế Vĩnh 
viễn Vincent Đàm Hữu Thư và Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp kính báo cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ:

Cha Gioan Trần Ngọc Bích, C.Ss.R.
Nguyên Linh mục Phụ tá Giáo xứ (2005-2008)

Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1923 tại Hà Nội, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 3:45 sáng Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2015 

tại Houston, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 91 tuổi

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Gioan đã được cử hành tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Houston vào thứ Bảy ngày 
25 tháng 7 năm 2015. Sau đó cùng ngày, Nghi thức An táng Cha Cố Gioan đã được tiến hành tại Nghĩa trang 
Earthman Resthaven ở Houston.

Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Gioan, cùng xin 
Thiên Chúa ban ơn an ủi cho Thân Nhân cùng Quý Cha, Thầy thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại.
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CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn 

vào ngày thứ bảy 25/7/2015 của đôi tân hôn:

Buøi Minh Taâm 
&ø Nguyeãn Johanne

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị 
sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

Chúc Mừng Bổn Mạng
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ngày 29/7 kính Thánh Martha, bổn mạng của Nhóm Làm Đẹp 
Nhà Chúa.  Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quí anh 
chị em và gia đình.  Xin Đức Mẹ ban cho anh chị em được 
luôn khỏe mạnh an lành hồn xác để tiếp tục phục vụ giáo xứ.

Nhóm Linh Thao Nguồn Sống 
Mừng lễ Thánh Ignatiô Loyola (ngày 31/7),  bổn mạng của 
Nhóm Linh Thao Nguồn Sống, cộng đoàn dân Chúa Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả 
mọi người trong tình yêu của Ngài và xin Chúa ban cho mỗi 
thành viên ngày một thăng tiến trong tinh thần tu đức của 
Thánh Nhân. 

Tuần 70: SÁCH DANIEL
PHẦN I. DANIEL VÀ CÁC VUA BABYLON 

(chương 1-6)
I. NỘI DUNG
Phần đầu của sách Daniel là một tuyển tập sáu câu chuyện 
ngắn về Daniel và các bạn của ngài. Theo các câu chuyện 
này, từ khi còn trẻ, Daniel đã bị đem đi lưu đày bên Babylon 
năm 606 trước Công nguyên (1,1), ở đó cậu sống đạo đức 
và được Chúa ban cho khả năng giải thích các giấc mộng 
và thị kiến. Những câu chuyện được trình bày thuộc hai 
loại: những truyện kể về lòng trung thành (chương 1,3,6) và 
những truyện kể về sự khôn ngoan (chương 2,4,5). Những 
truyện này làm nổi bật giáo huấn: nhờ vâng phục lề luật, 
người tín hữu sẽ chiến thắng địch thù và làm chứng cho 
quyền năng Thiên Chúa.
1. Những truyện kể về lòng trung thành
a) Thử thách về thực phẩm (1,1-21)
Truyện kể đầu tiên này giới thiệu Daniel và các bạn của 
ngài cũng như việc huấn luyện họ trong triều đình vua 
Nabuchodonosor, đồng thời nói đến những thử thách và 
cám dỗ nhằm đồng hoá họ với văn hoá ngoại giáo, cụ thể là 
dùng những thực phẩm mà Lề luật Do thái cho là ô uế.
b) Lò lửa (3,1-97)
Truyện này đề cao dung nhan Thiên Chúa đích thực, Đấng 
mà Shadrach, Meshach và Abednego thờ phượng. Họ sẵn 
sàng chấp nhận mọi cực hình, kể cả cái chết, còn hơn là phải 
thờ phượng thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa của Israel.
c) Hầm sư tử (6,2-29)
Truyện kể về sự ghen tị của các quan chức trong triều đình 
đối với Daniel. Họ tìm cách tố cáo ngài với vua Darius. 
Họ đã thành công khi Daniel bị ném vào hầm sư tử, nhưng 
thành công đó đã trở thành án phạt cho họ khi Daniel được 
Chúa gìn giữ và cứu thoát.
2. Những truyện kể về sự khôn ngoan của Daniel
a) Daniel giải mộng cho nhà vua (2,1-49)
Thiên Chúa mạc khải cho Daniel những mầu nhiệm mà các 
pháp sư của nhà vua không biết được, nhờ đó nhà vua nhìn 
nhận sự siêu việt của Thiên Chúa mà Daniel tôn thờ.
b) Thị kiến về một thân cây vĩ đại (3,98-4,34)

Vua Nabuchodonosor có giấc chiêm bao về một cây vĩ đại, 
ngọn cây chạm tới trời (4,7-14) nhưng không ai giải thích 
thị kiến này được. Chỉ một mình Daniel có thể giải thích, và 
cuối cùng những lời giải thích của ngài đã thành hiện thực.
c) Những dòng chữ trên tường (5,1 – 6,1)
Truyện kể về sự phạm thánh của vua Belshazzar khi ông lấy 
những chén vàng và bạc đã lấy từ Đền thờ Giêrusalem về 
để uống rượu vui chơi. Ngay lập tức, những dòng chữ xuất 
hiện trên tường... và Daniel đã giải thích ý nghĩa của những 
dòng chữ đó, loan báo hình phạt dành cho nhà vua.
II. NHỮNG BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
1. Thiên Chúa là nguồn sức mạnh và sự khôn ngoan
Dù không dùng những thực phẩm cao lương mỹ vị, dù bị 
ném vào lò lửa hay hang sư tử, Daniel và các bạn của ngài 
vẫn sống vì Thiên Chúa bảo vệ, chở che họ. Thánh Phaolô 
nói thật hùng hồn: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn 
chống lại được chúng ta?... Ai có thể tách chúng ta ra khỏi 
tình yêu của Đức Kitô?...Trong mọi thử thách, chúng ta toàn 
thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,31-37).
Nhờ ơn soi sáng của Chúa, Daniel còn lĩnh hội được sự 
khôn ngoan vượt trên mọi người, có thể giải thích được 
những điều bí nhiệm và đọc được ý nghĩa của lịch sử. Chúa 
Giêsu đoan quyết với các môn đệ: “Chính Thầy sẽ cho anh 
em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em 
không tài nào chống chọi hay cãi lại được” (Lc 21,15).
Người tin Chúa đón nhận được sức mạnh và sự khôn ngoan 
này nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, Daniel đón nhận 
được ơn soi sáng của Chúa (x. 2,14-24). Ngay giữa lò lửa, 
các bạn của Daniel cất lời ngợi khen Chúa (3,24-90).
2. Trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh
Sách Daniel được viết trong bối cảnh Dân Chúa đang chịu 
áp lực nặng nề của văn hoá ngoại giáo, và những câu truyện 
trong sách khuyến khích mọi người trung thành với Chúa 
trong mọi hoàn cảnh, cụ thể là trung thành với Lề Luật. Cho 
dù trong thời điểm hiện tại, có thể thấy những lề luật đó 
không còn phù hợp, nhưng điều quan trọng là sự thể hiện 
lòng trung thành.
Trong bối cảnh thời đại ngày nay, người Kitô hữu cũng cần 
trung thành với Lời Chúa. Đó là cách thể hiện cụ thể đức tin 
và lòng trung thành của ta với Chúa.
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Đức Cha Edward Dunne, vị giám 
mục thứ hai của Giáo phận Dallas, 
là một di dân Ái Nhĩ  Lan. Ngài 
là giám mục từ năm 1894 cho đến 
khi qua đời vào năm 1910. Trong 
thời gian ngài làm giám mục, Nhà 
thờ Chính tòa được xây cất và 
thánh hiến vào ngày 26 /10/1902. 
Đức Cha Dunne cũng mở vài cơ sở 
giáo dục, trong đó có Đại học Holy 
Trinity College do các Cha Dòng 
Vinh Sơn phụ trách mà sau này 
được đổi tên là Đại học University 
of Dallas. Đức Cha Dunne cũng 
thành lập Nhà thương St. Paul 
Sanitarium, sau được đổi tên là 
Bệnh viện St. Paul Medical Center 
rồi St. Paul University Hospital 
và hiện do University of Texas 
Southwestern điều hành. Đức Cha 
Dunne cũng thành lập Nhà thương 

St. Anthony’s Sanitarium là bệnh viện đầu tiên ở Amarillo 
vào năm 1901. Cũng trong thời gian16 năm làm giám mục 
Dallas, Đức Cha Dunne đã đưa con số giáo xứ từ 28 lên  90, 
và số dân Công giáo tăng gấp ba lần.
Đức Cha Joseph Lynch là giám mục thứ ba của Giáo phận. 
Với 43 năm làm giám mục Giáo phận Dallas từ năm 1911 
đến năm 1954, Đức Cha Lynch được xem là giám mục tại 
vị lâu năm nhất trong lịch sử Giáo hội Hoa Kỳ. Trong thời 
gian giám mục của ngài, Giáo phận Dallas bị tách ra để thành 
lập các Giáo phận El Paso, Almarillo, và Austin. Vào ngày 
20/10/1953, Giáo phận được đổi tên thành Giáo phận Dallas-
Fort Worth nhưng sau trở lại tên cũ là Giáo phận Dallas khi 
Giáo phận Fort Worth được tách ra vào ngày 9/8/1969.
Trong thời kỳ của Đức Cha Thomas Gorman (1954-1969) 
tức giám mục thứ tư của Giáo phận Dallas, tờ báo “Texas 
Catholic” của Giáo phận được tục bản sau khi ngưng phát 
hành kể từ năm 1894. Trong thời gian 15 năm làm giám mục 
Dallas, Đức Cha Gorman đã cho xây 25 trường học giáo xứ 
và lập 20 giáo xứ mới. Dưới thời Đức Cha Ambrose Tschope 
(1969-1990), vị giám mục thứ năm của Giáo phận Dallas, 21 
quận hạt ở miền Đông tiểu bang Texas thuộc Giáo phận bị 
cắt giảm chỉ còn 9 quận hạt với diện tích chỉ hơn 7000 dặm 
vuông, để lập nên Giáo phận Tyler vào năm 1989. Tuy nhiên, 
dưới thời Đức Cha Victor Grahmann (1990-2007), vị giám 
mục thứ sáu của Dallas, Giáo phận đã phát triển mạnh mẽ khi 
số người Công giáo tăng từ 200 ngàn vào năm 1990 lên đến 
gần 1 triệu tín hữu vào năm 2007.
Đức Giám mục hiện nay của Giáo phận Dallas là Đức Cha 

Kevin Farrell. Vốn là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận 
Washington D.C., ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 
bổ nhiệm làm giám mục Dallas vào năm 2007. Năm 2010, 
cũng chính Đức Thánh Cha Bênêđictô bổ nhiệm các linh mục 
Douglas Deshotel và Mark Seitz của Giáo phận Dallas làm 
giám mục phụ tá. Năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ 
nhiệm Đức Cha Phụ tá Mark Seitz làm Giám mục thứ sáu của 
Giáo phận El Paso, Texas.
Vào ngày 30/9/2014, Giáo phận Dallas chính thức bắt đầu 
chiến dịch gây quỹ “Đức Tin Của Chúng Ta… Tương Lai 
Của Chúng Ta” với mục tiêu 125 triệu Mỹ kim nhằm phục 
vụ lợi ích cho các lãnh vực mục vụ trong Giáo phận bao gồm 
các trường học Công giáo, Đại Chủng viện Holy Trinity, Cơ 
quan Bác ái Công giáo, Nhà thờ Chính tòa, và các giáo xứ.
Sau 125 năm thành lập, Giáo phận Dallas hiện có 75 giáo xứ 
với khoảng 1 triệu 200 ngàn tín hữu. Giáo phận sẽ cử hành lễ 
kỷ niệm 125 năm thành lập vào thứ Bảy ngày 3/10/2015 tại 
Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Guadalupe.
The episcopate of Thomas Gorman (1954–1969), the fourth 
bishop of Dallas, saw the revival of the Texas Catholic 
newspaper, which had been suspended since 1894. There 
were twenty-five parochial schools constructed in his fifteen 
years as bishop, as well as twenty new parishes During the 
administration of Bishop Ambrose Tschoepe, the fifth bishop 
of Dallas, 21 counties in East Texas were split off into the new 
Diocese of Tyler, reducing the Dallas Diocese to 9 counties 
and a little over 7,000 square miles. However, further growth 
was marked under Bishop Charles Victor Grahmann (1990-
2007), the sixth bishop of Dallas, as the Catholic population 
of the diocese expanded from 200,000 to nearly a million 
between 1990 and 2007. 
The current bishop of Dallas, Kevin Farrell who had been 
an auxiliary bishop of Archdiocese of Washington, D.C, was 
appointed on March 6, 2007 and was installed on May 1, 
2007. In 2010, Pope Benedict XVI named Douglas Deshotel 
and Mark Seitz as auxiliary bishops of the Diocese of Dallas. 
On May 6, 2013, Pope Francis appointed Bishop Mark Seitz 
as the sixth bishop of Diocese of El Paso, Texas. 
On September 30, 2014, the Catholic Diocese of Dallas 
formally kicked off its $125 million capital campaign, “Our 
Faith… Our Future”, in order to bring benefits to the core 
areas of the diocese, including Catholic schools, Holy Trinity 
Seminary, Catholic Charities of Dallas, the Cathedral, and 
the many parish ministries. 
After 125 years of establishment, Diocese of Dallas now 
consists of 75 parishes with 1.2 million Catholics. A diocesan 
125th Anniversary observance will take place Saturday, 
October 3rd at Cathedral Guadalupe. 

Lược Sử 125 Năm Giáo Phận Dallas (phần cuối)
 A Brief History of 125 Years of Diocese of Dallas (final part)
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 7 & 8 / 2015

29/07:  Lễ kính Thánh Martha
 Bổn mạng Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
31/07:  Lễ kính Thánh Inhaxio Loyola
 Bổn mạng Nhóm Nguồn Sống 
01/08:  Thánh Anphongsô Maria Ligôri, GMTS 
 Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế
 Chúc mừng ngày lễ quí cha dòng Chúa Cứu Thế
01/08:  Lớp Rửa tội trẻ em lúc 7:00PM tại phòng 115 TTTAP
04/08:   Thánh Gioan Vianney, LM.
 Bổn mạng ca đoàn Gioan Vianney  
06/08: Thứ Năm đầu tháng 
 Chầu Thánh Thể bắt đầu từ sau thánh lễ 7pm.
07/08:   Thứ Sáu đầu tháng - Chầu Thánh Thể  nguyên ngày 
 từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện
08/08:   Rửa tội trẻ em tại nhà thờ lúc 4pm
14/08:   Thánh Lễ các gia đình - Chầu Thánh Thể 
 nguyên ngày  từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện
15/08:   Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 
 Lễ Đức Mẹ La Vang Bổn mạng giáo khu 6 và 10.
18/08:   Khai giảng lớp Giáo lý Dự Tòng 
 lúc 7:30pm tại phòng 139
27/08:   Kính Thánh Monica 
 Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
28/08:   Kính Thánh Augustinô, GMTS
 Bổn mạng ca đoàn Augustine, 
 Bổn mạng Ban Giáo Lý Dự Tòng.
30/08:  Khai giảng các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ 
 không có sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể 

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 19/7/2015

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:          $12,585.00
Tiền Quảng Cáo:                $250.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2656-2658):      $150.00
Tiền Lễ Cưới:     $500.00
Tiền Rửa Tội:       $60.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):     $50.00
Second Collection for the Church in Africa:      $3,207.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund)
SDB  Tên                Số Tiền
0273 Nguyễn Đức Thái      $10.00
0436 Trần Văn Tích         $5.00
0965 Ẩn Danh     $100.00
0988 Lã Thị Hoa       $10.00
1194 Diệp Văn Hùng      $10.00
1227 Bùi Bá Điệp       $20.00
1701 Lê Huy Phương      $20.00
1795 Võ Bá Vinh       $40.00
1830 Nguyễn Huy Đắc      $20.00
2224 Nguyễn Khải       $20.00
2299 Lê Kelly         $5.00
2548 Trịnh Đinh Thịnh        $5.00
2619 Phạm Đức Tân      $10.00
  Ẩn Danh ( BTC)    $168.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Số Ngăn         Tên                 Số Tiền
0299 Hằng Jankovec      $200.00
0300 Hằng Jankovec      $200.00
0360 Phạm Viết Hải       $100.00
0383 Vũ Ngữ & Vũ Lượng      $100.00
0384 Vũ Ngữ & Vũ Lượng      $100.00
0392 Hoàng Thiên An   $2,200.00
0393 Hoàng Thiên An   $2,200.00
0394 Hoàng Thiên An   $2,200.00
0401 Vũ Ngữ & Vũ Lượng      $100.00
0402 Vũ Ngữ & Vũ Lượng      $100.00
0602 Trần Thị Thủy Tiên    $2,695.00
 (Niche, Nameplate, Picture)
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Scripture:  John 6:1-15 
After this Jesus went to the other side of the Sea of 
Galilee, which is the Sea of Tiberias.  And a multitude 
followed him, because they saw the signs which he did 
on those who were diseased.  Jesus went up on the 
mountain, and there sat down with his disciples.  Now 
the Passover, the feast of the Jews, was at hand.  Lifting 
up his eyes, then, and seeing that a multitude was coming 
to him, Jesus said to Philip, “How are we to buy bread, 
so that these people may eat?”  This he said to test him, 
for he himself knew what he would do.  Philip answered 
him, “Two hundred denarii would not buy enough bread 
for each of them to get a little.”  One of his disciples, 
Andrew, Simon Peter’s brother, said to him,  “There is a 
lad here who has five barley loaves and two fish; but 
what are they among so many?”  Jesus said, “Make the 
people sit down.” Now there was much grass in the 
place; so the men sat down, in number about five 
thousand.  Jesus then took the loaves, and when he had 
given thanks, he distributed them to those who were 
seated; so also the fish, as much as  they wanted.  And 
when they had eaten their fill, he told his disciples, 
“Gather up the fragments left over, that nothing may be 
lost.”  So they gathered them up and filled twelve baskets 
with fragments from the five barley loaves, left by those 
who had eaten.  When the people saw the sign which he 
had done, they said, “This is indeed the prophet who is 
to come into the world!”  Perceiving then that they were 
about to come and take him by force to make him king, 
Jesus withdrew again to the mountain by himself. 

Meditation: Can anything on this earth truly satisfy 
the deepest longing and hunger we experience for God? 
A great multitude had gathered to hear Jesus, no doubt 
because they were hungry for the word of life. Jesus’ 
disciples wanted to send them away at the end of the day 
because they did not have the resources to feed them. 
They even complained how much money it would take 
to feed such a large crowd - at least six month’s wages! 
Jesus, the Bread of Life, took the little they had - five 
loaves and two fish - and giving thanks to his heavenly 
Father, distributed to all until they were satisfied of their 
hunger. 
The people of Israel had been waiting for the prophet 
whom Moses had promised: The Lord your God will 
raise up for you a prophet like me from among you, from 
your brethren - him shall you heed (Deuteronomy 
18:15). The signs which Jesus did, including the 
miraculous feeding of the five thousand signified that 

Daily Reading & Meditation  
The miraculous sign of Jesus

God has indeed sent him as the anointed Prophet and 
King. Jesus’ feeding of the five thousand is the only 
miracle that is repeated in all four gospel accounts. What 
is the significance of this particular miracle? The 
miraculous feeding of such a great multitude pointed to 
God’s provision of manna in the wilderness for the 
people of Israel under Moses’ leadership (Exodus 16). 
This daily provision of food in the barren wilderness 
foreshadowed the true heavenly bread which Jesus 
would offer his followers. 
Jesus makes a claim which only God can make: He is the 
true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger 
we experience. The sign of the multiplication of the 
loaves when the Lord says the blessing, breaks, and 
distributes through his disciples prefigures the 
superabundance of the unique bread of his Eucharist or 
Lord’s Supper. When we receive from the Lord’s table 
we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers 
in his body and blood. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) 
calls it the “one bread that provides the medicine of 
immortality, the antidote for death, and the food that 
makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). 
This supernatural food is healing for both body and soul 
and strength for our journey heavenward. 
When you approach the Table of the Lord, what do you 
expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for 
your soul? The Lord has much more for us, more than 
we can ask or imagine. The principal fruit of receiving 
the Eucharist is an intimate union with Christ. As bodily 
nourishment restores lost strength, so the Eucharist 
strengthens us in charity and enables us to break with 
disordered attachments to creatures and to be more 
firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for the 
“bread of life”? 
The feeding of the five thousand shows the remarkable 
generosity of God and his great kindness towards us. 
When God gives, he gives abundantly. He gives more 
than we need for ourselves so that we may have 
something to share with others, especially those who 
lack what they need. God takes the little we have and 
multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s 
provision for you and do you share freely with others, 
especially those who are in need? 

“Lord Jesus, you satisfy the deepest longing of our heart 
and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16). 
Fill me with gratitude and give me a generous heart that I 
may freely share with others what you have given to me.”  
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Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt, một tân linh mục Việt Nam ở hải 
ngoại trong thánh lễ tạ ơn ngày 19-5-2013 đã minh nhiên với 
cộng đoàn rằng “tôi muốn là linh mục hơn là làm linh mục”. 
Chắc hẳn ngài muốn sống căn tính linh mục chứ không phải 
làm những việc của linh mục như một công chức thi hành 
bổn phận. Tuy nhiên hạn từ “làm” trong tiếng Việt lại mang 
nhiều nghĩa ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như hạn 
từ “làm người” thì phong phú hơn rất nhiều. 
Nhân dịp khai giảng năm học mới, cùng với một số thầy cô 
trong Ban Giáo Dục Kitô giáo của giáo phận đi thăm vài cơ 
sở giáo dục như là nhà trẻ, nhà lưu trú...có vị nữ tu bề trên 
một cộng đoàn kể với tôi một chuyện “thật như bịa” như sau: 
Vừa qua con đi dự Thánh Lễ tạ ơn một cha mới thuộc Hội 
Dòng Gioan Boscô ở Pleiku. Cha giảng Lễ là nghĩa phụ của 
tân linh mục đã nói với người con thiêng liêng rằng: “Hôm 
nay xin được có đôi lời với tân chức trong tình thân “cha-
con”, vì mai này hai chúng ta dần dà thành anh em trong tình 
huynh đệ linh mục thì có cái gì đó ngần ngại khi muốn tỏ bày 
“kiểu thằng ruột ngựa”. Hôm nay cha đã là linh mục thì xin 
cha lưu ý kẽo bị cám dỗ làm ba điều này:
1. Làm tiền: Dâng Lễ, cử hành các bí tích...vì tiền. Vì nhu cầu 
xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức các sinh hoạt...nên lao 
mình vào việc kiếm tiền.
2. Làm biếng: Làm linh mục rồi nên không thèm dạy giáo lý 
nữa, chưa kể dần dà sinh ra làm biếng ngồi tòa giải tội theo 
lịch kỳ. Nếu không được hàng ngày thì phải hàng tuần chứ. 
Một tuần phải có một buổi nào đó được ấn định để bà con đến 
lãnh nhận ơn hòa giải. Xin đừng đợi đến dịp Lễ trọng như 
Chầu lượt, Giáng Sinh hay Phục Sinh mới mời anh em linh 
mục chung quanh đến “oánh trận” một buổi rồi sau đó hỉ hả 
cụng ly mừng chiến công. Bàn phím, màn hình vi tính...rất dễ 
cám dỗ chúng ta có cớ để mà làm biếng thăm viếng giáo dân, 
chăm nom người già, kẻ liệt...
3. Làm tàng: Đã làm linh mục rồi thì rất dễ bị cám dỗ “làm 
cha” thiên hạ. Linh mục, tuổi đời chưa đến bốn hay năm 
mươi mà lại nạt nộ quát tháo trẻ em lẫn người cao tuổi, la 
mắng to tiếng với giáo lý viên lẫn cả với quý vị hội đồng giáo 
xứ...không là chuyện thi thoảng hay là họa hiếm mà như 
ngược lại. Chắc chắn điểm thi môn “đạo đức nhân bản” của 
các ngài không một ai dưới trung bình mà rất có thể thảy đều 
đạt điềm gần tuyệt đối, thế nhưng điểm thực hành ở mức nào 
thì cần khiêm tốn lắng nghe nhận định của bà con giáo dân và 
của các tu sĩ nam nữ đã từng cộng tác.
Sau khi kể chuyện xong vị bề trên ấy hỏi tôi rằng cha có làm 
ba cái điều kia không. Tôi thành thực trả lời là “khi ít khi 
nhiều, khi nào cũng có” và không làm cái này cũng có làm 
cái kia. Thế là bà sơ cười hể hả.
Thiết tưởng rằng đã dùng lời “để lật, để nhổ, để hủy để phá” cần 
phải dùng cả lời “để xây và để trồng” thì sẽ sinh hiệu quả hơn như 
lời đã phán với ngôn sứ Giêrêmia (x.Gr 1,10). Mạo muội xin góp 
thêm ba “cái làm” theo chiều kích trồng và xây như sau:
1. Làm chứng(x.Mc 1,22): Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức 

Gioan- Phaolô II thường nhấn mạnh rằng ngày nay người ta 
thích nghe theo (nghe và sống theo) các chứng nhân hơn là 
các nhà giảng thuyết. Nếu sở dĩ người ta nghe theo các nhà 
giảng thuyết vì trước hết họ đã là những chứng nhân (đã sống 
điều mình rao giảng). Trước khi được truyền chức linh mục, 
các tiến chức được Hội Thánh căn dặn: “Khi suy gẫm luật 
Chúa, các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các 
con tin và thi hành điều các con dạy”(x.Nghi thức phong 
chức linh mục). Chắc hẳn không một linh mục nào muốn 
hứng lấy lời của Chúa Kitô khi Người nói về một số lãnh đạo 
Do Thái giáo thời bấy giờ: “Các kinh sư và các người 
Pharisiêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những 
gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành 
động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những 
gành nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không 
buồn động ngón tay vào.”(Mt 23,2-4).
2. Làm gương (x.Ga13,1-15): Dĩ nhiên gương ở đây phải là 
gương sáng chứ không phải là gương mù gương tối. Nói đến 
gương sáng thì chúng ta dễ liên tưởng đến hành vi yêu thương 
phục vụ trong khiểm hạ và tự hủy của Chúa Giêsu đêm tiệc 
ly khi cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Xin đừng quên 
việc rửa chân là việc của các người hầu, người nô lệ gần 
tương tự như các cung nữ các công công phục dịch đức vua, 
hoàng hậu... trong các cung đình. Nếu lỡ hầu hạ, phục dịch 
chủ mình không cẩn thận, có chút gì sơ suất thì phải nhanh 
chóng tự vả mặt thú lỗi: “nô tài đáng chết, nô tài đáng chết”. 
Gương muốn được sạch và sáng thì phải được rửa, được lau 
chùi liên tục.
3. Làm liên lĩ (x.Ga 5,1-47): Hai từ liên lĩ không chỉ có nội 
hàm là sự chuyên chăm mà còn bao hàm cả cái tâm, cái lòng 
của người thi hành công việc. Tuy nhiên hàng linh mục cần 
phải làm liên lĩ việc gì? “Anh em hãy làm việc này mà tưởng 
nhớ đến Thầy”(Lc 22,19). Ở đây không muốn nói đến việc 
dâng Thánh Lễ theo kiểu “làm Lễ”, nhưng muốn nhấn mạnh 
đến việc sống Bí Tích Thánh Thể. Rất có thể có đó và còn đó 
chuyện “làm tiền” cả khi “làm Lễ”, nhưng đã sống bí tích 
Thánh Thể thì không thể có chuyện đó được. Hãy làm liên lĩ 
việc này là dùng chính con người, xác thân của mình để sống 
tình liên đới với tha nhân, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm của 
đồng loại, nhất là trong những yếu đuối, tội lỗi của họ. Tự 
nguyện “bị nộp” vì nhau là nghĩa cử yêu thương tỏ tình liên 
đới sâu xa. Hãy dùng chính máu thịt của mình để giúp nhau 
được thanh sạch và được sống và sống dồi dào. Trong Thánh 
Lễ thì các tư tế đọc bằng lời, nhưng mong sao trong cuộc 
sống các ngài có thể nói bằng hành động: “Này là Mình Ta... 
Này là Máu Ta...”
Trong chuyện trồng trọt thì việc cuốc đất, lật cỏ là việc phải 
làm nhưng nếu chỉ chăm chăm làm cỏ mà quên trồng cây thì 
rồi cỏ lại mọc um tùm. Hy vọng rằng nếu nỗ lực làm ba “cái 
làm” theo chiều kích tích cực thì khi cây đã vươn cành, lá đã 
xum xuê thì cỏ dại sẽ vì thiếu ánh sáng mà héo úa dần đi.
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LÀ LINH MỤC HAY LÀM LINH MỤC?
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