
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 18 THườNG NiêN NĂM B - NGày 2 / 8 / 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 4-8:   Thánh Gioan Veaney, linh mục - Lễ Nhớ

Thứ Hai 3-8:  Thứ 2 tuần 18 thường niên năm B

Thứ Tư 5-8: Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả 

Thứ Năm 6-8: Lễ Chúa Giêsu hiển dung - Lễ kính

Thứ Sáu 7-8: Th. Xystô II, giáo hoàng và các Bạn tử đạo
                      Th. Cajetanô, Linh mục

Thứ Bảy 8-8:  Thánh Đaminh, Lễ Nhớ

Chủ Nhật 9-8: Chúa Nhật thứ 19 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: Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ. Gn 6, 35

Một trong những điều tốt đẹp mà 
chúng ta học hỏi được nơi đất 

nước Hoa Kỳ này là phải đúng giờ từ 
việc đi học đến việc đi làm. Tuy nhiên, 

nền văn hóa đúng giờ đó xem ra chưa được thực hiện trọn 
vẹn trong việc tham dự Thánh Lễ. Ở giáo xứ chúng ta, tôi 
đã từng quan sát có khá nhiều người đi lễ trễ, có khi cha 
đang giảng! Dĩ nhiên, có những trường hợp chẳng đặng 
đừng như bị kẹt xe dọc đường (vì thế xin đừng canh giờ 
đến sát nút!) hoặc con cháu trễ nãi khi đưa ông bà hoặc 
cha mẹ đi lễ… Xét vì Thánh Lễ là ưu tiên hàng đầu trong 
cuộc sống của người Công giáo nên tôi muốn ghi lại nơi 
đây câu trả lời của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo 
Binh Chúa Kitô, Giáo sư phụng vụ của Đại học Regina 
Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ) ở Rôma, 
về cầu hỏi “Đi lễ trễ có rước lễ được không?” để giúp 
chúng ta hiểu biết hơn về tầm quan trọng của Thánh lễ và 
có thể giải thích cho những người khác. Sau đây là câu trả 
lời của Cha McNamara do Nguyễn Trọng Đa dịch thuật 
và được đăng trên VietCatholic.net

“Giống như hầu hết các linh mục, tôi miễn cưỡng để 
đưa ra một câu trả lời thẳng cho các câu hỏi như thế, bởi 
vì, trong một cách nào đó, chúng là hoàn cảnh khó xử.

Đúng là trước Công đồng chung Vatican II, một số 
sách giáo khoa thần học luân lý đưa ra thời điểm trước 
phần dâng lễ vật làm ranh giới, trong việc quyết định liệu 
một người chu toàn luật buộc về tham dự thánh lễ Chúa 
Nhật hay không. Nhưng sau cuộc cải tổ phụng vụ, với sự 
nhấn mạnh vào sự thống nhất chung của Thánh lễ, các 
nhà thần học hiện đại né tránh sự chính xác như thế.

Thánh Lễ bắt đầu với việc rước vào nhà thờ và kết 
thúc sau phần giải tán sau cùng, và chúng ta tham dự 
Thánh lễ từ đầu tới cuối. Mỗi phần của Thánh Lễ liên 
quan và bổ sung cho các phần khác trong một hành động 
duy nhất của sự thờ phượng, mặc dù một số phần, chẳng 
hạn như việc truyền phép, là cốt yếu, trong khi các phần 
khác là đơn thuần quan trọng.

Nói rằng có một thời điểm cụ thể, để trước đó hoặc 
sau đó chúng ta là hoặc “ở ngoài Thánh lễ” hoặc “an 
toàn trong Thánh lễ”, có thể là đưa ra một thông điệp 
sai lầm và gợi ý rằng, về lâu dài, một số phần của Thánh 
Lễ là thực sự không quan trọng. Nó cũng có thể cung cấp 
cho một số giáo hữu ít nhiệt thành một thước đo cho việc 

đến tham dự Thánh lễ một cách chậm trễ.
Rất có thể rằng một số tín hữu có thể bắt đầu nhìn thấy 

việc đọc bài Tin Mừng là thời điểm ranh giới, nên cảm 
thấy thoải mái khi vào nhà thờ cho kịp bài đọc 2, và như 
thế bảo đảm rằng Thánh Lễ là “hợp lệ”.

(…) Đến đúng giờ không chỉ là một vấn đề về bổn 
phận, mà còn là tình yêu và sự tôn trọng đối với Chúa 
chúng ta, Đấng qui tụ chúng ta để chia sẻ hồng ân của 
Ngài, và Đấng có ơn ban đề thông truyển cho chúng ta 
trong mỗi phần Thánh lễ. 

Đó cũng là một dấu hiệu tôn trọng đối với cộng đoàn, 
mà cùng với họ chúng ta thờ phượng và họ trân trọng sự 
có mặt của chúng ta, và sự đóng góp của lời nguyện của 
chúng ta trong mỗi thời khắc. Phụng vụ là cốt yếu sự thờ 
tự của nhiệm thể Chúa Kitô, là Giáo Hội. Mỗi cộng đoàn 
được mời gọi đại diện và biểu lộ toàn nhiệm thể, nhưng 
điều này khó có thể xảy ra nếu cộng đoàn chỉ tạo số lượng 
nhỏ tản mác sau khi Thánh lễ bắt đầu.

Do đó những ai đến trễ lễ phải thành thật tự hỏi, tại 
sao? Nếu họ đến trễ vì một số lý do chính đáng hoặc sự 
kiện bất khả kháng, chẳng hạn như kẹt đường do một tai 
nạn, họ đã hành động theo lương tâm tốt và không có 
nghĩa vụ phải tham dự một Thánh lễ khác sau đó (mặc dù 
họ nên tham dự Thánh lễ khác, do họ đã đến quá trễ, nếu 
có thể được). Tương tự như vậy đối với nhiều người lớn 
tuổi, thậm chí việc đi được đến nhà thờ là một cuộc mạo 
hiểm, và người ta không được làm nặng gánh lương tâm 
của họ bằng cách tính phút tình giây.

Nếu người nào đến trễ do sơ suất đáng khiển trách, và 
đặc biệt là nếu họ làm như vậy thường xuyên, họ cần phải 
nghiêm túc suy nghĩ về thái độ của họ, sửa đổi cách sống 
của họ, và nếu cần thiết nên đến với Bí Tích Hòa Giải.
Tùy vào cách họ đến trễ như thế nào, họ cần tôn trọng 
ngày của Chúa bằng cách tham dự một Thánh lễ khác, 
hoặc, nếu không thể được, ít nhất họ ở lại trong nhà thờ 
sau Thánh Lễ, và dành một ít thời gian để cầu nguyện và 
suy niệm về các bài đọc của ngày hôm đó.”

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể nung đốt trong tâm 
hồn mọi người ngọn lửa yêu mến Ngài một cách nồng 
cháy để chúng ta được hưởng nhờ trọn vẹn sự sống thần 
linh từ chính Mình và Máu Thánh Ngài.

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Thoâng Baùo Khai Giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï 
Toøng Cho Ngöôøi Lôùn 2015-2016
Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng daønh cho ngöôøi tröôûng thaønh 
seõ ñöôïc khai giaûng vaøo thöù Ba ngaøy 18 thaùng 08 
naêm 2015 vaøo luùc 7:30 toái taïi Trung Taâm Giaùo Duïc 
Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139.
Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc 
haønh ñôøi soáng cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù 
Ba haøng tuaàn vaø tham döï Thaùnh Leã moãi saùng Chuû 
Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am. 
Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn 
Hieän Xuoáng ngaøy 14 thaùng 05 naêm 2016.
Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng nieân khoùa 2015-
2016, xin ñeán ñieàn ñôn vaø noäp taïi vaên phoøng Gíao 
Xöù Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Ban Giaùo Lyù Döï Toøng,      
Phoù Teá Vincent Ñaøm Höõu Thö

THOÂNG CAÙO CUÛA GIAÙO PHAÄN DALLAS 
VEÀ CAÙC LINH MUÏC ÔÛ NÔI KHAÙC ÑEÁN CÖÛ 
HAØNH BÍ TÍCH
NOTICE OF DIOCESE OF DALLAS 
CONCERNING VISITING PRIESTS AND 
SPEAKERS
Theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän Dallas, caùc linh muïc 
ñeán cöû haønh bí tích trong ñòa phaän hoaëc caùc giaùo 
daân ñeán dieãn thuyeát, phaûi coù giaáy giôùi thieäu hoaëc 
chöùng nhaän “khoâng coù gì ngaên trôû” töø beà treân hoaëc 
giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa hoï. Giaáy chöùng nhaän phaûi 
ñöôïc caáp trong voøng 6 tuaàn leã tröôùc khi vò ñoù ñeán 
giaùo phaän.
Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em trong Giaùo xöù khi coù 
caùc linh muïc thaân quen ñeán thaêm, xin vui loøng nhaéc 
nhôû caùc ngaøi ñeå caùc ngaøi chuaån bò tröôùc giaáy chöùng 
nhaän maø Giaùo phaän yeâu caàu. 
Visiting priests coming to the diocese to celebrate 
a sacrament must present a celebret or affidavit of 
good standing issued within the previous six-week 
period. Lay speakers must present a letter of good 
standing from their pastors or diocese within the 
previous six-week period.

ÑAÏI HOÄI GIAÙO LYÙ 2015
UD MINISTRY CONFERENCE 2015
Naêm nay, Ñaïi hoäi Giaùo lyù “Ñoàng Haønh Trong Ñöùc 
Tin” (Walking Together in Faith) do Ñaïi hoïc Coâng 
giaùo University of Dallas toå chöùc döôùi söï baûo trôï 
cuûa Giaùo phaän Dallas vaø Giaùo phaän Fort Worth, seõ 
ñöôïc tieán haønh trong 3 ngaøy töø 22-24 thaùng 10 taïi 
Kay Bailey Hutchinson Convention Center Dallas. 
Ñaïi hoäi ñaõ baét ñaàu nhaän ñôn ghi danh sôùm vôùi giaù 
60 Myõ kim/ngöôøi. Ñöùc Cha Kevin Farrell keâu goïi 
caùc tín höõu trong Giaùo phaän haõy tích cöïc tham döï 
Ñaïi hoäi Giaùo lyù ñeå taêng theâm söï hieåu bieát veà ñöùc tin 
Coâng giaùo haàu theâm vöõng vaøng trong cuoäc soáng ñaïo 
ngaøy nay. Muoán ghi danh sôùm hoaëc tìm hieåu theâm 
chi tieát, keå caû phaàn Giaùo lyù baèng tieáng Vieät vôùi 6 
buoåi trình baøy trong ngaøy thöù Baûy 24/10, xin vaøo 
website: http://www.udallas.edu/udmc/

Chaàu Thaùnh Theå Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø Chaàu 
Thaùnh Theå vaøo moãi thöù Naêm Ñaàu Thaùng, sau thaùnh 
leã chieàu seõ laø giôø chaàu cuûa caùc em thieáu nhi, sau 
ñoù laø giôø chaàu chung cuûa ngöôøi lôùn vaø sau cuøng laø 
pheùp laønh.
Xin cho loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå ngaøy 
caøng gia taêng trong loøng moïi ngöôøi.

Chaàu Thaùnh Theå Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 
Moãi thöù Saùu Ñaàu Thaùng seõ coù Chaàu Thaùnh Theå töø 
sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. 
Töø 7:30 saùng tôùi 8 giôø saùng:  Chaàu chung.
Töø 6:30 chieàu tôùi 7 giôø chieàu:  Chaàu chung.
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông xoùt 
Ngoaøi ra laø chaàu rieâng trong thinh laëng.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh 
vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, 
xaõ hoäi.



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

V Chuùa Nhaät XVIII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 4 v Ngaøy 02-8-2015   V

Thoâng Baùo Khoái Giaùo Duïc
KGD IMPORTANT DATES

SUNDAY, AUGUST 16:    VAÊN PHOØNG KGD MÔÛ CÖÛA – KGD SCHOOL OFFICE RE-OPENS (9am 
– Noon)
 Nieâm yeát danh saùch – Class times posted in school & on website
SUNDAY, AUGUST 23:  KGD NGAØY HUAÁN NGHIEÄP – KGD WORKSHOP DAY (Noon – 5pm)
 Ngaøy cuoái cuøng ñeå xin ñoåi lôùp – Last day to change classes
SUNDAY, AUGUST 30:  Tröôøng GLVN Khai Gæang – No TNTT sinh hoaït
 First Day of School for GLVN – No TNTT
SUNDAY, SEPTEMBER 06:   LABOR DAY WEEKEND – No School – Nghæ hoïc
SUNDAY, SEPTEMBER 13:  GLVN classes resume – First day of TNTT 
SUNDAY, SEPTEMBER 27:  Final day for refund for GLVN & TNTT

KGD SCHOOL SCHEDULE  FOR   2015 – 2016
7:30am                         MASS
9:00am - 10:15am                 GL (all grades)
10:30am - 11:45am                VN (all grades)
Noon TNTT MASS
1:45pm - 2:45pm                TNTT + VN (nhöõng em khoâng sinh hoaït TNTT)
3:00pm - 4:15pm                  GL (all grades)

Chuùc Möøng Ngaân Khaùnh 25 naêm 
Khaán Doøng 

Cha Chaùnh xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, CSsR

Ngaøy 5 thaùng 8 naêm 1990 Thaày Phaoloâ Nguyeãn 
Taát Haûi ñaõ long troïng tuyeân khaán laàn ñaàu tieân.  
Vaø 7 naêm sau Thaày ñaõ thuï phong Linh muïc.  Ñaõ 
25 naêm troâi qua töø ngaøy cha khaán doøng laàn ñaàu   
, hoâm nay chuùng con taï ôn Chuùa ñaõ ban cho 
Giaùo Hoäi vaø giaùo xöù chuùng con moät vò Muïc Töû 
toát laønh.  Toaøn theå Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp haân hoan chuùc möøng cha vaø xin Thieân 
Chuùa tieáp tuïc ban nhieàu hoàng aân, söùc khoûe 
vaø an bình cho cha treân böôùc ñöôøng phuïng söï 
Thieân Chuùa vaø phuïc vuï tha nhaân.

CHUÙC MÖØNG KHAÁN DOØNG

Ñöôïc tin Thaày Gioan Baotixita Ñoaøn Baù 
Thònh, C.Ss.R., laø ngöôøi con cuûa Giaùo xöù 
ñaõ tuyeân khaán laàn ñaàu trong Phuï tænh Doøng 
Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi vaøo saùng Chuùa nhaät 
26/7/2015 taïi Ñeàn Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ôû 
Houston, Texas.
Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng vaø nguyeän xin 
Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria, 
Thaùnh Caû Giuse vaø Cha Thaùnh Anphongsoâ 
Ligoâri, ban cho Thaày ñöôïc doài daøo ôn thaùnh ñeå 
beàn ñoã trong ôn goïi só töû Cöùu Theá cuøng vôùi tinh 
thaàn daán thaân toâng ñoà cho nhöõng ngöôøi taát baït.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 26/7/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $12,883.00
Tieàn Quaûng Caùo: $960.00
Tieàn In Saùch: $150.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00
Ñoùng Tieàn Xe Bus Ñi Houston: $816.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00
0605 Vuõ Quang Trung $200.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00
1112 Buøi Vaên Tôùi $20.00
1156 Nguyeãn Vaên Hoaøng $5.00
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00
1210 Ñoaøn Thò Thöông $5.00
1222 Leâ Huy Phan $20.00
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $5.00
1330 Hoaøng Nguyeãn Thò $20.00
1529 Phan Vaên Beàn $50.00
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00
2471 Döông Chí Nhaân $5.00
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $20.00
2596 Cao Sôn Ca $5.00
2606 Nguyeãn Thaùi Duy $5.00
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $3.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên   Teân Soá Tieàn
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 $700.00

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 2/8/2015

Giaùo Khu 4 Chò Ñoaøn Ngoïc Tuaán (Quyeân) 
 469-235-0228 
 2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Nguyeãn Anh Ñöùc & Dung 
 972-461-0459 

 1000 Hideaway Ct., Murphy, TX 75094

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 8 / 2015

04/08:  Thaùnh Gioan Vianney, LM.
           Boån maïng ca ñoaøn Gioan Vianney  
06/08: Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå baét 

ñaàu töø sau thaùnh leã 7 giôø chieàu.
07/08:  Thöù Saùu ñaàu thaùng – Chaàu Thaùnh Theå  

nguyeân ngaøy  töø 7:30am – 7:00pm taïi nhaø 
Nguyeän

08/08:  Röûa toäi treû em taïi nhaø thôø luùc 4pm
14/08:  Thaùnh Leã caùc gia ñình.
 Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy  töø 

7:30am–7:00pm taïi nhaø Nguyeän
15/08:  Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, Leã Ñöùc 

Meï La Vang
 Boån maïng giaùo khu 6 vaø 10.
18/08:  Khai giaûng lôùp Giaùo lyù Döï Toøng luùc 

7:30pm taïi phoøng 139
27/08:  Kính Thaùnh Monica – Boån maïng Hoäi Caùc 

Baø Meï Coâng Giaùo
28/08:  Kính Thaùnh Augustinoâ, GMTS - Boån 

maïng ca ñoaøn Augustine, 
 Boån maïng Ban Giaùo Lyù Döï Toøng.
30/08:  Khai giaûng caùc lôùp Giaùo Lyù, Vieät Ngöõ 

khoâng coù sinh hoaït Thieáu Nhi Thaùnh Theå 

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC 
THAÙNH CHA THAÙNG 8/2015

* YÙ chung: Caàu cho nhöõng ngöôøi ñang hoaït ñoäng 
trong laõnh vöïc thieän nguyeän bieát luoân quaûng ñaïi 
phuïc vuï ngöôøi ngheøo. 
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho chuùng ta bieát ra khoûi 
chính mình ñeå quan taâm ñeán tha nhaân vôùi bieát 
bao ngöôøi bò gaït ra beân leà cuoäc soáng vaø xaõ hoäi.
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Chuùc Möøng Boån Maïng Ca ñoaøn 
Gioan Vianney

Nhaân dòp möøng Leã Thaùnh Gioan Vianney (ngaøy 4 
thaùng 8) boån maïng Ca ñoaøn Gioan Vianney.  Xin 
Thieân Chuùa qua lôøi chuyeån caàu cuûa Thaùnh Boån 
maïng ban cho caùc em ñöôïc loøng yeâu meán Chuùa 
nhieàu, sieâng naêng taäp haùt vaø tham döï Thaùnh leã 
thöôøng xuyeân; vaø xin ban cho caùc baäc phuï huynh 
ñöôïc nhieàu ôn laønh hoàn xaùc, söùc khoûe doài daøo.  Chuùc 

möøng Ca ñoaøn!

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:

OÂng Gioan Baotixita Trònh Döông (1939-2015)
Taï theá ngaøy 22/7/2015 – 

ñaõ ñöôïc an taùng ngaøy 27/7/2015
Vaø

       Anh Phaoloâ Nguyeãn Trung Hieáu (1988-2015)
Taï theá ngaøy 23/7/2015 – 

ñaõ ñöôïc an taùng ngaøy 30/7/2015
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Gioan Baotixita vaø Phaoloâ veà Thieân Ñaøng cuøng 

ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho tang quyeán.

COME & SEE
SISTERS OF THE HOLY FAMILY 

OF NAZARETH
invite you to a day with the sisters for young women!  

Ages 14 and up are welcome September 12,  8am-6pm!
Discernment Weekend,  Sept. 11-13 for 18 and older

September 12, 2015
Good Shepherd Convent - 

1814 Egyptian Way, Grand Prairie, TX 75050
Need to pre-register to attend: Sr. Mary Paul Haase  

smpaul@icgrandprairie.org  972-641-4496

Toøa thaùnh keâu goïi giôùi laõnh ñaïo chính trò 
kinh teá, khoa hoïc vaø toân giaùo goùp phaàn thaêng 
tieán cho caùc nöôùc nhoû phaùt trieån

Linh Tieán Khaûi
NEW YORK: Toøa Thaùnh keâu goïi caùc giôùi laõnh ñaïo 

chính trò, kinh teá vaø toân giaùo quoác gia vaø quoác teá goùp phaàn 
thaêng tieán hoaø bình vaø an ninh cho caùc nöôùc nhoû ñang phaùt 
trieån.

ÑTGM Bernarrdito Auza, Quan saùt vieân thöôøng tröïc 
cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi 
treân ñaây trong dieãn vaên ñoïc tröôùc phieân hoïp cuûa Hoäi ñoàng 
baûo an Lieân Hieäp Quoác veà ñeà taøi “Hoaø bình vaø an ninh cho 
caùc nöôùc nhoû ñang phaùt trieån”. ÑC Auza khaúng ñònh raèng 
moät trong caùc ñe doïa ñoái vôùi caùc nöôùc naøy laø söï kieän khí 
haäu thay ñoåi, khieán möïc nöôùc bieån daâng cao, taïo ra caùc 
traän baõo nhieät ñôùi vaø ngoaøi nhieät ñôùi, nhieät ñoä khoâng khí 
vaø bieån gia taêng vaø thay ñoåi caùc kieåu möa. Ñaây khoâng phaûi 
chæ laø vaán ñeà moâi sinh maø cuõng lieân quan tôùi söï phaùt trieån 
nöõa. Noù laø moät ñe doïa söï soáng. Caùc thay ñoåi khí haäu seõ 
gaây ra caùc heä luïy tieâu cöïc treân ñaát ñai vaø nguoàn taøi nguyeân 
voán ñaõ ngheøo cuûa caùc nöôùc naøy. Vì vaäy ñieàu caáp thieát nhaát 
laø laùm sao ngaên chaën khí haäu thay ñoåi. Ñeå ñoái phoù vôùi moïi 
haäu quaû cuûa noù caàn phaûi huy ñoäng moïi löïc löôïng chính 
trò, kinh teá, khoa hoïc, vaø truyeàn thoáng toân giaùo. Thay ñoåi 
khí haäu lieân quan tôùi söï phaùt trieån con ngöôøi, nhö ÑTC 
Phanxicoâ ñaõ khaúng ñònh. Ngaøi ñeà nghò moâi sinh toaøn veïn 

nhö moâ thöùc phoái hôïp haøi hoøa caùc töông quan ña chieàu 
kích, bôûi vì chuùng ta ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi moät cuoäc 
khuûng hoaûng vöøa moâi sinh vöøa xaõ hoäi. Neáu chuùng ta ñaùnh 
maát ñi yù thöùc chuùng ta vôùi moâi sinh laø moät, thì thaùi ñoä cuûa 
chuùng ta seõ laø thaùi ñoä cuûa nhöõng chuû nhaân, ngöôøi tieâu thuï 
vaø khai thaùc khoâng coù khaû naêng ñöa ra caùc haïn cheá cho caùc 
nhu caàu cuûa mình. Saên soùc moâi sinh laø moät thaùi ñoä xaõ hoäi. 
Taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù boån phaän ñoùng goùp cho vieäc tìm 
ra moät giaûi phaùp toaøn veïn.

Vò ñaïi dieän Toøa Thaùnh ñöa ra ba ñeà nghò. Thöù nhaát, 
ñaït moät thoûa hieäp trong hoäi nghò thöôïng ñænh veà khí haäu 
taïi Paris vaøo thaùng 12 naêm nay ñeå chieán ñaáu vôùi naïn khí 
haäu thay ñoåi. Haøng laõnh ñaïo theá giôùi phaûi can ñaûm coù taâm 
trí nhìn xa thaáy roäng chöù khoâng thieån caän nhaém tôùi caùc lôïi 
nhuaän nhaát thôøi ñang thoáng trò caùc ñöôøng loái chính trò vaø 
kinh teá theá giôùi. Thöù hai, boû ra caùc nguoàn taøi chaùnh ñaày ñuû 
ñeå ngaên chaën naïn khí haäu thay doåi. Thöù ba, gia taêng khaû 
theå coù ñöôïc loaïi naêng löôïng coù theå canh taân. Haøng tyû ngöôøi 
treân theá giôùi caàn naêng löôïng ñeå ra khoøi ngheøo tuùng. Haøng 
tyû ngöôøi, ñaëc bieät laø phuï nöõ vaø treû gaùi, ñau khoå vì phaûi naáu 
nöôùng vôøi daàu hoûa. Ña soá soáng trong caùc vuøng khoâng ñöôïc 
noái lieàn vôùi heä thoáng cung caáp naêng löôïng coù theå canh 
taân. Caùc nöôùc giaàu phaûi trôï giuùp caùc nöôùc keùm môû mang 
coù ñöôïc caùc kyõ thuaät vaø nguoàn taøi chaùnh ñeå saûn xuaát naêng 
löoïng ít laøm oâ nhieãm moâi sinh (SD 31-7-2015)
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“Lord, give us this bread always”
Scripture: John 6:24-35

So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and 
went to Capernaum, seeking Jesus. 25 When they found him on the other side of the sea, they said to 

him, “Rabbi, when did you come here?” 26 Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, 
not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 27 Do not labor for the food which 
perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has 
God the Father set his seal.” 28 Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” 
29 Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.” 30 So they 
said to him, “Then what sign do you do, that we may see, and believe you? What work do you perform? 31 
Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, `He gave them bread from heaven to eat.’” 32 
Jesus then said to them, “Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven; 
my Father gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is that which comes down from 
heaven, and gives life to the world.” 34 They said to him, “Lord, give us this bread always.” 35 Jesus said to 
them, “I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never 
thirst.

Meditation: Is there anything in this life that 
can truly satisfy our deepest hunger and 

longing? Many sought Jesus out because he offered 
them something no one else could give - bread from 
heaven from the very hand of God himself. When 
Jesus had performed the miracle of multiplying five 
loaves of bread and two fish to provide a refreshing 
and satisfying meal for more than 5000 people (see 
John 6:1-15), they wanted to make him their king - no 
doubt because they wanted more. When Jesus 
withdrew from the crowd and quietly returned to 
Capernaum to be with his twelve disciples, they ran 
to seek him there (John 6:24-25). Jesus met them 
with a probing question - are you looking for physical 
food that perishes or food that gives eternal life? 

Satisfying the hunger for truth, life, and love
Jesus’ question to the crowd, and to each one 

of us as well, echoes the words of the prophet 
Isaiah: “Why do you spend your money for that which 
is not bread, and your labor for that which does not 

satisfy” (Isaiah 55:2)? There are two fundamental 
types of hunger - physical and spiritual. Only the 
Lord Jesus can satisfy the hunger in our heart - the 
hunger for truth, life, and love. Jesus alone can 
satisfy our hunger for truth - because in him alone 
is the Truth which is found in God. Jesus alone can 
satisfy our hunger for life - because he alone can 
give us abundant life - the supernatural life of God 
which transforms us now and lasts forever. Jesus 
alone can satisfy our deepest hunger for love - the 
love of God that knows no end, that never fails nor 
forsakes us, that outlasts sin and death. Jesus alone 
can satisfy the eternal hunger of our heart, mind, and 
spirit. 

Theresa of Avila’s prayer book contained a 
bookmark which she wrote: Let nothing disturb 
you, let nothing frighten you; All things pass: God 
never changes.  Patience achieves all it strives for. 
Whoever has God lacks nothing, God alone suffices. 
Is God enough for you?
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Doing the works of God
Jesus also spoke about the works of God 

and what we must do to be doing the works of 
God, namely to believe in God’s Son whom he has 
sent into the world. The Lord Jesus offers a new 
relationship with God which issues in a new kind of 
life - a life of sacrificial love, selfless service, and 
the forgiveness of others which corresponds to 
God’s mercy, goodness and loving kindness; a life 
of holiness, purity, and truth which corresponds to 
God’s holiness; and a life of obedience and trust 

which corresponds to God’s offer of abundant 
life, peace, and happiness. This is the work which 
Jesus directs us to and enables us to perform in 
the power of the Holy Spirit. Do you hunger for the 
bread which comes down from heaven and thirst for 
the words of everlasting life?

“Lord Jesus, you are the true Bread of Heaven. 
Only you alone can truly satisfy the deepest longing 
and hunger of my heart. Nourish me with the bread 
of life that I may be truly satisfied in you alone as 
the giver of life.”

Daily Quote from the early church 
fathers: God is our landlord, by Augustine of 
Hippo, 354-430 A.D.

"Our wish, you see, is to attain to eternal life. We 
wish to reach the place where nobody dies, but 
if possible we do not want to get there via death. 
We would like to be whisked away there while 
we are still alive and see our bodies changed, 
while we are alive, into that spiritual form into 
which they are to be changed when we rise again. 
Who wouldn't like that? Isn't it what everybody 
wants? But while that is what you want, you are 
told, Quit. Remember what you have sung in 
the psalm: 'A lodger am I on earth.' If you are a 
lodger, you are staying in someone else's house; 
if you are staying in someone else's house, you 
quit when the landlord bids you. And the landlord 
is bound to tell you to quit sooner or later, and he 
has not guaranteed you a long stay. After all, he 
did not sign a contract with you. Seeing that you 
are lodging with him for nothing, you quit when 
he tells you to. And this, too, has to be put up 
with, and for this, too, patience is very necessary." 
(excerpt from Sermon 359A,8)

ÑTC khích leä giôùi treû ñöøng sôï haõi laäp gia 
ñình
Linh Tieán Khaûi

VATICAN: ÑTC Phanxicoâ khích leä ngöôøi treû toaøn 
theá giôùi ñöøng sôï haõi laäp gia ñình, vì vôùí ôn thaùnh Chuùa 
ban hoï seõ keát hieäp vôùi Chuùa vaø vôùi nhau.

ÑTC ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi treân ñaây treân ñòa chæ 
Twitter cuûa ngaøi hoâm 28-7 vöøa qua. ÑTGM Vincenzo 
Paglia, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình, 
cho bieát coù 22 trieäu ngöôøi treân toaøn theá giôùi theo doõi 
Twitter cuûa ÑTC moãi ngaøy. Raát tieác laø ngaøy nay ngöôøi 
treû sôï haõi laäp gia ñình, khoâng phaûi vì hoï xaáu hôn ngöôøi 
treû tröôùc kia, nhöng coù moät neàn vaên hoùa ñaåy ñöa hoï 
tôùi söï sôï haõi, nhaát laø ñoái vôùi caùc löïa choïn vónh vieãn 
trong cuoäc ñôøi. Trong Thaùnh Kinh ngöôøi ta tìm thaáy lôøi 
khuyeân “Ñöøng sôï haõi” 365 laàn. Noù phaûi laø ñieäp khuùc 
caàn ñöôïc vang leân trong taâm trí ngöoøi treû moãi ngaøy, bôûi 
vì neáu chuùng ta keát hieäp vôùi Chuùa Gieâsu, thì hoân nhaân, 
thì söï keát hieäp luoân maõi seõ coù ñöôïc söï oån ñònh, maø xaõ 
hoäi quùa loûng leûo ngaøy nay ngaên caûn.

ÑTGM Paglia ca ngôïi ÑTC Phanxicoâ ñaõ ra khoûi 
caùc löôïc ñoà trang troïng, löïa choïn caùc phöông tieän 
truyeàn thoâng cuûa ngöôøi treû ñeå thoâng truyeàn tö töôûng 
vaø caùc lôøi khích leä coù theå ñaùnh ñoäng con tim ngöôøi treû. 
Giaùo Hoäi coù moät kho taøng tinh thaàn nhaân baûn voâ cuøng 
phong phuù caàn ñöôïc chia seû, thoâng truyeàn baèng moïi 
caùch. Trong baàu khí xaõ hoäi hieän nay caàn taùi ñeà nghò 
hoân nhaân vaø gia ñình, khoâng phaûi chæ nhö laø löïa choïn 
cho rieâng mình, nhöng nhö kieåu giuùp thay ñoåi theá giôùi. 
Hoân nhaân khoâng phaûi laø moät löïa choïn kheùp kín trong 
voøng troøn yeâu thöông cuûa rieâng mình, nhöng laø moät löïa 
choïn cho xaõ hoäi, cho theá giôùi (SD 28-7-2015)
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