
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 19 THườNG NiêN NĂM B - NGày 9 / 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 11-8:   Thánh Clara, đồng trinh, Lễ Nhớ

Thứ Hai 10-8:  Thánh Laurenxô, Phó tế tử đạo, Lễ Kính

Thứ Tư 12-8: Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Hoa Kỳ)

Thứ Năm 13-8: Kỷ niệm Đức Mẹ Hiên ra lần 4 tại Fatima (1917)
Thánh Pontiano, Giáo hoàng tử đạo và Hippôlyto, linh mục tử đạo
Thứ Sáu 14-8: Thánh Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Thứ Bảy 15-8:  Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lễ trọng

Chủ Nhật 16-8: Chúa Nhật thứ 20 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: Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Gn 6, 51

Chân phước Hồng y John Henry 
Newman (1801-1890) trước kia 

theo Anh giáo. Người là một chức sắc 
cao cấp, được trợ cấp hàng năm một 

ngân khoản rất lớn. Thế mà sau một thời gian lâu dài 
suy nghĩ, cuối cùng người đã quyết định xin trở lại Công 
giáo. Một bạn thân của Newman khuyên:

- Bạn phải suy nghĩ cẩn thận, nếu cải giáo, bạn sẽ 
mất hết số lương bổng hàng năm.

Đức Hồng y Newman hiên ngang trả lời:
- Ngân khoản trợ cấp và bổng lộc là gì, so với một lần 

tôi được rước lễ?
Câu chuyện có thật trên đây là một trong rất nhiều 

bằng chứng hùng hồn về tặng phẩm Thánh Thể quý giá 
mà Thiên Chúa ban cho con người mà chỉ những ai cảm 
nghiệm được mới sẵn sàng đánh đổi tất cả để mong đạt 
được bởi vì chỉ có Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu mới 
làm cho chúng ta được sống như Bài Phúc âm Chúa nhật 
19 Thường niên năm B hôm nay đề cập đến việc Chúa 
Giêsu mạnh mẽ tuyên bố với người Do thái: “Ta là Bánh 
Hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống 
muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho 
thế gian được sống” (Ga 6:51).

Đã đành Lời Chúa, Giáo huấn của Hội thánh và tấm 
gương của những tín hữu sống thánh thiện luôn nói với 
chúng ta về việc phải siêng năng chạy đến với Chúa 
Giêsu Thánh Thể nhưng câu hỏi là liệu chúng ta có tin 
và sống với niềm tin đó hay không? Nói một cách khác, 
chúng ta có thật sự khao khát Chúa Giêsu không? 

Theo bản Thống kê của Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng 
Dụng Mục Vụ Tông Đồ (CARA: Center for Applied 
Research in the Apostolate) của Đại học Công giáo 
Georgetown, trong tổng số 66 triệu 600 ngàn người 
Công giáo, chỉ có 24% người trưởng thành tham dự 
Thánh lễ hằng tuần mà thôi. Có thể con số này khiến 
một số người trong chúng ta có thể tự an ủi là dân Mỹ 
giữ đạo “khá” hơn so với dân Âu châu, nhưng chúng ta 
đúng ra nên đặt câu hỏi tại sao chỉ có khoảng gần 25% 
số dân Công giáo trưởng thành ở Mỹ là đi lễ trong khi 
đó tỉ lệ này vào năm 1965 là 55%. Phải chăng là vẫn có 
nhiều người Công giáo chúng ta chưa cảm thấy khao 
khát Chúa Giêsu Thánh Thể cho đủ! Và ngay cả con số 

24% dân Công giáo Hoa Kỳ đi lễ hằng tuần vẫn chưa 
nói lên một cách đầy đủ là liệu những người này có đi lễ 
trễ về sớm hay không, hoặc đi lễ để giữ lề luật, và rồi có 
sống Mầu nhiệm Thánh Thể trong cuộc sống hằng ngày 
hay không, theo như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô với 
giáo đoàn Êphêsô trong bài đọc 2 của Phụng vụ Thánh 
lễ Chúa nhật hôm nay, đó là “đừng bao giờ chua cay, 
gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn, hay la lối thóa mạ, và 
hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử 
tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho 
nhau… [và] hãy sống trong lòng mến như Đức Kitô đã 
yêu thương chúng ta và vì chúng ta, đã tự nộp làm hiến 
lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa” (Eph 4:31; 5:2).

Có thể một số người nại cớ không đi Lễ vì cho rằng 
chẳng nhận được gì từ Thánh lễ Chúa nhật cả bởi các 
linh mục sao mà giảng khô khan, còn trang trí trong Nhà 
thờ sao mà buồn chán! Dĩ nhiên, nếu những điều trên 
là sự thật thì vẫn có chỗ để cho Phụng vụ có sự cải tiến, 
Nhưng cuối cùng ra, nếu chúng ta bình tâm đọc lại Lời 
Chúa trong Bài Phúc âm hôm nay, chúng ta sẽ thấy Chúa 
Giêsu hứa một điều duy nhất: “Ta là Bánh Hằng sống 
từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời!” 
Đúng thế, chỉ với lời hứa này của Chúa Giêsu mà qua 
bao thế hệ, Hội thánh ngay cả trong nghịch cảnh của sự 
bắt bớ, tù đày, chém giết do giới cầm quyền trần gian gây 
ra, vẫn cố gắng để làm sao cho Thánh lễ được cử hành để 
đem ơn phúc cứu độ cho người tín hữu.

Được biết, trong các Phòng Thánh thuộc những nhà 
nguyện của Các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái trên toàn thế 
giới, người ta thấy có đặt một tấm bảng nhỏ bằng giấy 
với lời nhắn nhủ của vị sáng lập Dòng là Chân phước Mẹ 
Têrêxa Calcutta với các linh mục đến cử hành Thánh lễ 
như sau: “Hỡi các Linh mục của Chúa, các Cha hãy cử 
hành Thánh lễ này như thể là Thánh lễ đầu tiên, Thánh 
lễ sau cùng và Thánh lễ duy nhất của Cha.” Thiết tưởng, 
lời nhắn nhủ này của Mẹ Têrêxa không chỉ dành cho các 
linh mục mà là cho tất cả những ai đến tham dự Thánh 
lễ hầu lãnh nhận được chính Mình và Máu Thánh Chúa 
Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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THÔNG CÁO CỦA GIÁO PHẬN DALLAS 
VỀ CÁC LINH MỤC Ở NƠI KHÁC ĐẾN CỬ HÀNH BÍ TÍCH

(NOTICE OF DIOCESE OF DALLAS CONCERNING VISITING PRIESTS AND SPEAKERS)

Theo yêu cầu của Giáo phận Dallas, các linh mục đến cử hành bí tích trong địa phận hoặc các giáo dân đến diễn thuyết, 
phải có giấy giới thiệu hoặc chứng nhận “không có gì ngăn trở” từ bề trên hoặc giới chức thẩm quyền của họ. Giấy 
chứng nhận phải được cấp trong vòng 6 tuần lễ trước khi vị đó đến giáo phận.
Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ khi có các linh mục thân quen đến thăm, xin vui lòng nhắc nhở các ngài 
để các ngài chuẩn bị trước giấy chứng nhận mà Giáo phận yêu cầu. 
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.

Thứ Sáu ngày 14 tháng 8 
(tuần thứ hai của tháng) sẽ có:

•	 Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm
•	 Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 

7 giờ tối 
•	 Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng 

Chúa Thương xót 
 Kính mời cộng đoàn tham dự

Cần Người Bảo Trợ Cho Các Anh Chị Dự Tòng
Lớp Giáo Lý Dự Tòng Niên Khóa 2015-2016 sẽ khai mạc 
vào chiều thứ Ba, ngày 18 tháng 08 năm 2015 và kéo dài 
đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2016. Trong 
thởi gian tìm hiểu và sống đức tin của người Công Giáo, 
các anh chị em Dự Tòng rất cần được sự hỗ trợ và nâng đỡ 
trong đời sống thiêng liêng để các anh chị em này có thể 
hiểu biết và sống theo lời Chúa dậy.

Ban Giáo Lý Dự Tòng Giáo Xứ ĐMHCG xin kính mời tất 
cả quí ông bà, anh chị em trong Giáo Xứ hãy mạnh dạn 
hy sinh làm việc tông đồ truyền giáo trong vai trò làm 
người “Bảo Trợ” cho các anh chị em Dự Tòng.

Để làm người Bảo Trợ cho các anh chị Dự Tòng, quí ông 
bà, anh chị cần biết những điều sau đây:

1. Là người Công Giáo sống đạo (không mắc ngăn 
trở gì theo luật Giáo Hội Công Giáo), từ 18 tuổi 
trở lên và đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

2. Là người bạn tinh thần, là người có thể chia sẻ 
đức tin của mình với người Dự Tòng.

3. Là người đồng hành với người Dự Tòng trong  
hầu hết các buổi học và Thánh Lễ Chủ Nhật.

4. Không cần phải là Giáo Lý viên, nhưng cần biết 
tìm câu trả lời nơi người có thẩm quyền.

Xin quí Ông Bà, Anh Chị Em ghi danh điền đơn làm 
người Bảo Trợ tại văn phòng Giáo Xứ ĐMHCG. 

Chân thành cám ơn

Phó Tế Vincent Đàm Hữu Thư
Đặc Trách Giáo Lý Dự Tòng 

Chúc Mừng Bổn Mạng
Giáo khu 6 & 10

Ngày 15 tháng 8, mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và 
cũng là ngày kính Đức Mẹ La Vang, bổn mạng của giáo khu 6 
và 10, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho mỗi gia đình 
trong giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây 
dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của:

     Ông Giuse Lê Hồng Hà 
         (1943 - 31/7/2015)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn 
nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về Thiên 
Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
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THÔNG BÁO KHỐI GIÁO DỤC
KGD NGÀY HUẤN NGHIỆP – KGD WORKSHOP DAY
Date:  Sunday, August 23, 2015
Time:  Noon - 5pm (includes Mass & lunch)
Location:  TTAP Auditorium (Hội Trường lớn)
Who:  All (GLVN teachers, HT TNTT, and PTA members)
Agenda:  Updates and Training
Theme of training - Warning:  Jesus is Contagious 
(How to teach Jesus - not a list of Do’s/Don’ts)
Speaker:  Mrs. Therese Frank

KGD IMPORTANT DATES
SUNDAY, AUGUST 16:   

VĂN PHÒNG KGD MỞ CỬA 
KGD SCHOOL OFFICE RE-OPENS (9am – Noon)
Niêm yết danh sách
Class times posted in school & on website

SUNDAY, AUGUST 23:  
KGD NGÀY HUẤN NGHIỆP
KGD WORKSHOP DAY (Noon – 5pm)
Ngày cuối cùng để xin đổi lớp
Last day to change classes

SUNDAY, AUGUST 30:  
Trường GLVN Khai Giảng
TNTT không sinh hoạt
First Day of School for GLVN – No 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 (những em
            không sinh hoạt TNTT)
3:00pm - 4:15pm          GL (all grades)

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 8/8/2015 của đôi tân hôn:

Leonardo Mirandola 
&ø Taâm Phan

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

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 2/8/2015

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:           $13,147.00
Tiền Quảng Cáo:    $845.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2659-2660): $100.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 76):     $50.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):     $50.00
Ủng Hộ CD Kinh Thánh:   $480.00
Hội Bác Ái:              $1,500.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund)
SDB  Tên                Số Tiền
0283 Nguyễn Thị Thiết        $3.00
0423 Trần Ngọc Oanh    $200.00
0436 Trần Văn Tích         $5.00
0513 Trần Hữu Thanh    $100.00
0661 Trần Quý Đôn       $20.00
0700 Vũ Ngọc Tùng         $2.00
0965 Ẩn Danh     $100.00
0968 Nguyễn Văn Hán        $5.00
1150 Phạm Văn Bồng        $5.00
1154 Lê Minh Phúc       $10.00
1247 Huỳnh Thu Liễu      $20.00
1301 Hồng Tuấn       $10.00
1309 Võ Văn Phúc       $20.00
1534 Trần Thu         $5.00
1589 Đặng Thị Quý       $10.00
1758 Lê Thanh Dũng         $5.00
1830 Nguyễn Huy Đắc      $20.00
1945 Đặng Anh Tuấn       $10.00
2101 Lê Trung Thuợc         $4.00
2187 Hồng Van Kenny      $10.00
2539 Đào Huy Lâm         $5.00
2546 Nguyễn Hữu Thiện      $50.00
2547 Nguyễn Joseph     $100.00
2648 Phạm Tường Long      $20.00
GĐ Nhà Hiếu Ông Trịnh Dương    $100.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Số Ngăn         Tên                 Số Tiền
0366 Nguyễn Uyên       $100.00
0373 Trần Thị Chi Lan      $200.00
0374 Phan Thị Thanh Thúy      $100.00
0376 Nguyễn Văn Quyết      $100.00
0389 Trần Đình Hiến       $200.00
0451 Phạm Xuân Tân       $100.00
0452 Phạm Xuân Tân       $100.00
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 8 / 2015

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 

bạo hành, phải phá thai hoặc bị cưỡng bách tuyệt sản, nạn 
mang thai mướn, thị trường buôn bán trứng và tinh, ước 
muốn có con với bất kỳ giá nào. Tài liệu làm việc cầu mong 
vai trò của phụ nữ được Giáo Hội đánh giá cao hơn, để phụ 
nữ cũng được tham gia vào các tiến trình quyết định trong 
Giáo Hội, tham gia vào việc cai quản một số tổ chức.

- Tài liệu nhấn mạnh: bí tích hôn phối là bất khả phân ly. 
Đặc tính này chính là một hồng ân chứ không phải là cái ách 
áp đặt trên con người.  Văn kiện nhấn mạnh một sự cấp thiết 
cơ bản là thăng tiến gia đình như một chủ thể loan báo Tin 
Mừng, để gia đình làm chứng về Tin Mừng.. Từ đó, Văn kiện 
kêu gọi canh tân chương trình giáo lý về gia đình, để cộng 
đoàn Kitô không phải là là một cơ quan cung cấp dịch vụ, 
nhưng là một nơi tăng trưởng trong hành trình đức tin.

- Giáo Hội phải tháp tùng những giai đoạn khó khăn đau 
khổ của các đôi vợ chồng, giúp tránh những đối nghịch tai 
hại, đổ vỡ giữa hai bên, với những hậu quả gây ra cho con cái.

- Đứng trước sự áp đặt những kiểu mẫu trái ngược với lập 
trường Kitô giáo về gia đình, như đang xảy ra trong lãnh vực 
tính dục, cần cống hiến những chương trình huấn luyện thích 
hợp, quyết liệt bênh vực quyền của các nhà giáo dục được 
phản kháng lương tâm, không bị bó buộc phải dạy những 
điều trái lương tâm của họ.

- Tài liệu làm việc kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân trong 
chính trị và xã hội hãy bảo vệ gia đình. Các tín hữu Kitô phải 
dấn thân trực tiếp trong bối cảnh xã hội chính trị. Cần canh 
tân việc mục vụ gia đình, kiến tạo một sự hợp lực tốt đẹp hơn 
với các lãnh vực mục vụ khác như giới trẻ, huấn giáo, các hội 
đoàn, để chương trình mục vụ bao gồm tất cả các giai đoạn 

VATICAN. Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế 
giới kỳ thứ 14 về gia đình đã được công bố  với chủ đề “Ơn 
gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế 
giới ngày nay”.

ĐHY Baldisseri đã gợi lại tiến trình soạn thảo tài liệu 
làm việc, sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận 
trong công nghị GM thế giới về gia đình. Tài liệu được 
soạn dựa trên các bản trả lời 46 câu hỏi gợi ý do Văn phòng 
gửi đến các nơi liên hệ trên thế giới. Tổng cộng Văn phòng 
Tổng thư ký Thượng HĐGM đã nhận được 99 bản trả lời 
của các HĐGM, các Giáo Hội Công Giáo Đông phương tự 
quản, các cơ quan trung ương Tòa Thánh và Liên hiệp các 
Bề trên tổng quyền dòng nam.

Văn kiện này không có giá trị quyết định và chỉ là tài 
liệu để thảo luận: 

- Các cặp đồng phái không thể coi như tương đương với 
hôn nhân giữa người nam và người nữ, và không thể chấp 
nhận những sức ép gây ra cho các GM về điểm này.

-Tài liệu đưa ra những nhận xét về phẩm giá người già 
và người tàn tật, đồng thời nói đến nền mục vụ chuyên biệt 
cho các gia đình di dân.  Văn kiện nêu bật tầm quan trọng 
của gia đình như một dụng cụ giúp con người hội nhập vào 
xã hội, nhất là những thành phần yếu thế như những người 
góa, người già, người khuyết tật. Họ cần được nâng đỡ 
chống lại những hình thức coi rẻ, lên án hoặc những thành 
kiến.

- Tài liệu làm việc đề cập đến vai trò của phụ nữ và đề 
cao vai trò của họ trong Giáo Hội. Văn kiện nhắc đến 
những tình cảnh đau thương: phụ nữ bị bóc lột, hãm hiếp, 

Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ thứ 14

[Xem tiếp trang 8]

Đọc Kinh Tôn Vương
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ

Đọc kinh tối thứ Bảy ngày 15 tháng 8/2015
lúc 7:00 PM. ngay sau lễ chiều

Tại nhà  nhà nguyện nhỏ.



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

V Chuùa Nhaät 19 Thöôøng Nieân - Naêm B Ngaøy 9-8-2015  Vv Trang 6 v

I. NỘI DUNG
Trong những chương này, sách Daniel trình bày những 
thị kiến mang tính khải huyền. Khải huyền là một thể 
văn phát triển mạnh từ năm 200 – 100 trước Công 
nguyên (x. Is 24-27; Ezekiel 38-39; Daniel 7-12). 
Những tác phẩm khải huyền mạc khải những điều 
mà trí khôn bình thường của con người không hiểu 
được. Những mạc khải này được trình bày qua trung 
gian của các thiên sứ, thị kiến và biểu tượng. Trong 
sách Daniel, những chương 7-12 khuyến khích những 
người đang phải chịu bách hại dưới thời Antiochus 
IV hãy vững tâm vì thời đau khổ đã sắp hết. Những 
chương này trình bày 4 thị kiến.

1. Thị kiến về bốn con thú (7,1-28)
Cảnh thứ nhất (7,2-8): gió bốn phương trời khuấy 
động biển cả và bốn con thú từ biển xuất hiện với 
những hình dạng đáng sợ (x. Kn 7,11), đặc biệt con 
thú mười sừng: sừng nhỏ xuất hiện, có mắt người và 
miệng nói những lời ngạo mạn.
Cảnh thứ hai (7,9-12): cảnh xử án trên trời, với Đấng 
Lão thành ngự trên ngai lửa và hàng ngàn tôi tớ hầu 
hạ (x.1Ks 22,19). Khi các cuốn sách được mở ra, bốn 
con thú bị đem ra xử, và con thú thứ tư bị phân thây, 
làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại bị tước quyền 
thống trị nhưng còn được sống một thời hạn.
Tiếp đó, Daniel thấy một vị giống như Con Người, ngự 
trên đám mây mà đến. Vị này được Đấng Lão thành 
trao cho quyền thống trị, vinh quang và vương vị.
Sau khi chứng kiến, Daniel được giải thích. Bốn con thú 
tượng trưng cho bốn vương quốc (Babylon, Median, Ba 
Tư, Hi Lạp) mà Dân thánh của Chúa sẽ chiến thắng. 
Mười sừng của con thú thứ tư tượng trưng cho vương 
quốc Hi Lạp bị chia cắt, và cái sừng nhỏ phạm thượng 
tượng trưng cho Antiochus IV Epiphanes là người đã 
bách hại dân Do thái ở Giêrusalem (x. 1 Macabê 1,20-
63). Thiên thần bảo đảm với Daniel rằng mặc dù cái 
sừng nhỏ này chống lại Dân Chúa nhưng quyền lực 
của nó chỉ tạm thời (câu 24-26). Con Người ở đây là 
hình ảnh của Dân Chúa sẽ được trao quyền thống trị 
trong tương lai.

2. Thị kiến về cừu đực và dê đực (8,1-27)
Thị kiến kể lại cuộc chiến giữa con cừu hai sừng 
(Median và Ba Tư) và con dê đực (Alexander đại đế). 
Tuy dùng những hình ảnh khác, nhưng thị kiến này 
cũng nói đến diễn tiến lịch sử như trong chương 7. 
Con dê đực hạ gục con cừu hai sừng cách dễ dàng, 
ám chỉ việc Alexander đại đế đánh hạ Ba Tư trong 
các cuộc chiến từ năm 334-331 trước Công nguyên. 
Tuy nhiên khi nó đang sung sức thì cái sừng lớn bị 
gãy, ám chỉ cái chết yểu mệnh của Alexander năm 

323, và bốn sừng khác mọc lên, có ý nói về vương 
quốc của Alexander bị chia thành bốn: Macedonia, 
Tiểu Á, Syria-Babylonia, và Ai Cập. Từ một trong các 
sừng lại xuất hiện cái sừng nhỏ, ám chỉ Antiochus IV 
Epiphanes, là ông vua dám xúc phạm đến Đền thánh. 
Được thiên sứ Gabriel giải thích, Daniel hiểu rằng cơn 
giận của Thiên Chúa sắp nổ ra và Antiochus sẽ bị lật 
đổ. Câu “cho đến hai ngàn ba trăm chiều và sáng” 
được hiểu là 1150 ngày, tức là 3 năm và 70 ngày. Thời 
gian này tương ứng với thời gian từ khi Đền thánh bị 
xúc phạm năm 167 đến khi được thánh hiến lại năm 
164 (x. 1 Macabê 4,52-59 và 10,3).

3. Thị kiến thứ ba: Gabriel và 70 tuần (9,1-27)
Thị kiến thứ ba là mạc khải trực tiếp cho Daniel qua 
trung gian thiên sứ Gabriel. Chương này được chia 
thành hai phần: lời cầu của Daniel (9,3-19) và Thiên 
Chúa trả lời (9,20-27).
Lời cầu nguyện của Daniel phát xuất từ việc suy niệm 
lời của tiên tri Giêrêmia (x. Gier 25,11-12; 29,10): 70 
năm phải trôi qua trước khi Giêrusalem mãn thời kỳ 
điêu tàn.
Sau đó, Gabriel được Chúa sai đến để giải thích cho 
Daniel về lời tiên tri của Giêrêmia. 70 năm ở đây là 70 
tuần năm, nghĩa là 490 năm. 70 tuần năm này được 
chia thành ba thời kỳ:
(1) bảy tuần (49 năm) cho đến khi vị lãnh đạo được 
xức dầu xuất hiện (nghĩa là từ năm 587 trước Công 
nguyên (lưu đày lần II) đến năm 538 (Kyrô xuất hiện).
(2) 62 tuần (434 năm) đến khi một vị xức dầu bị thủ 
tiêu: từ khi chấm dứt lưu đày năm 538 đến khi khi 
thượng tế Onias III bị ám sát năm 170. Như thế phải 
tính là 368 năm chứ không phải 434 năm. Tuy nhiên 
các nhà chú giải cho rằng sai sót này có thể hiểu được 
tác giả sách Daniel không nắm rõ thời kỳ cai trị của 
Ba Tư.
(3) một tuần (7 năm) từ 170 – 163 trước Công nguyên: 
thời bách hại của Antiochus IV Epiphanes trong vòng 
nửa tuần, sau đó bị tiêu diệt.

4. Thị kiến về các cuộc chiến tranh Hi Lạp 
(10,1 – 12,13)
Thị kiến thứ tư này được chia làm ba phần:
- Dẫn nhập dài mô tả sự xuất hiện của sứ giả và  
cuộc trò chuyện với Daniel (10)
- Cho biết về những cuộc chiến giữa nhà Ptolemies  
tại Ai Cập và nhà Seleucides tại Syria, và kết thúc  
là cái chết của Antiochus (11-12,4)
- Phần kết (12,5-13)

Tuần 70: SÁCH DANIEL
PHẦN II.  NHỮNG THỊ KIẾN CỦA DANIEL (chương 7-12)
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Scripture: John 6:41-51 

The Jews then murmured at him, because he said, “I 
am the bread which came down from heaven.”  
They said, “Is not this Jesus, the son of Joseph, 
whose father and mother we know? How does he 
now say, `I have come down from heaven’?”  Jesus 
answered them, “Do not murmur among yourselves.  
No one can come to me unless the Father who sent 
me draws him; and I will raise him up at the last 
day.  It is written in the prophets, `And they shall all 
be taught by God.’ Every one who has heard and 
learned from the Father comes to me.  Not that any 
one has seen the Father except him who is from 
God; he has seen the Father.  Truly, truly, I say to 
you, he who believes has eternal life.  I am the bread 
of life.  Your fathers ate the manna in the wilderness, 
and they died.  This is the bread which comes down 
from heaven, that a man may eat of it and not die.  I 
am the living bread which came down from heaven; 
if any one eats of this bread, he will live for ever; 
and the bread which I shall give for the life of the 
world is my flesh.” 

Meditation: God offers his people abundant life, 
but we can miss it. What is the bread of life which 
Jesus offers? It is first of all the life of God himself 
- life which sustains us not only now in this age but 
also in the age to come. The Rabbis said that the 
generation in the wilderness have no part in the life 
to come. In the Book of Numbers it is recorded that 
the people who refused to brave the dangers of the 
promised land were condemned to wander in the 
wilderness until they died. The Rabbis believed that 
the father who missed the promised land also missed 
the life to come. God sustained the Israelites in the 
wilderness with manna from heaven. This bread 
foreshadowed the true heavenly bread which Jesus 
would offer his followers. 

Jesus makes a claim only God can make: He is the 
true bread of heaven that can satisfy the deepest 
hunger we experience. The manna from heaven 
prefigured the superabundance of the unique bread 
of the Eucharist or Lord’s Supper which Jesus gave 

Daily Reading & Meditation  
“If anyone eats of this bread, he will live for ever”

to his disciples on the eve of his sacrifice. The 
manna in the wilderness sustained the Israelites on 
their journey to the Promised Land. It could not 
produce eternal life for the Israelites. The bread 
which Jesus offers his disciples sustains us not only 
on our journey to the heavenly paradise, it gives us 
the abundant supernatural life of God which sustains 
us for all eternity. 

When we receive from the Lord’s table we unite 
ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in 
his body and blood and partakers of his divine life. 
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. 

Jesus offers us the abundant supernatural life of 
heaven itself - but we can miss it or even refuse it. 
To refuse Jesus is to refuse eternal life, unending 
life with the Heavenly Father. To accept Jesus as the 
bread of heaven is not only life and spiritual 
nourishment for this world but glory in the world to 
come. 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 or Lord’s 
Supper 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”? 

“Lord Jesus, you are the living bread which sustains 
me in this life. May I always hunger for the bread 
which comes from heaven and find in it the 
nourishment and strength I need to love and serve 
you wholeheartedly. May I always live in the joy, 
peace, and unity of the Father, Son, and Holy Spirit, 
both now and in the age to come.” 

[Daily Scripture]
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của cuộc sống.

- Về những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, 
Tài liệu làm việc cổ võ sự tháp tùng các cặp ấy để họ tiến 
đến sự sung mãn về bí tích.

- Tài liệu làm việc nhấn mạnh đến sự tha thứ là kinh 
nghiệm cơ bản trong gia đình, và nhắc nhớ rằng trong 
trường hợp có sự phản bội trong hôn nhân, thì cần có một 
sự sửa chữa, để hôn ước đã bị vi phạm có thể được tái lập.

Về sự thất bại của hôn nhân, Tài liệu làm việc khẳng 
định rằng cần có sự phân định khôn ngoan và từ bi.

Có hai thái độ khác nhau: một là khuyến khích những 
ngừơi sống trong tình trạng không phải là hôn nhân hãy đi 
theo con đường trở về; hoặc là mời gọi những người ấy 
hãy nhìn về đằng trước và tái lên đường. Dầu sao sự tháp 
tùng như thế cần được thực hiện với sự phân định khôn 
ngoan và từ bi.

Một số người cũng yêu cầu Giáo Hội tỏ ra có thái độ 
tương tự đối với những người đã vi phạm giao ước hôn 
nhân”. Trong viễn tượng này, người ta nhấn mạnh đến sự 
cần thiết phải huấn luyện các LM thi hành sứ vụ an ủi và 
săn sóc các gia đình bị thương. Đồng thời Giáo Hội phải 
quí chuộng và nâng đỡ những người không tái hôn khi bị 
ly dị, và tiếp tục trung thành với giây hôn phối.

- Liên quan đến các vụ án giải hôn phối: thủ tục miễn 
phí và bỏ qua qui luật phải có hai án lệnh đồng nhất thì 
mới được tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tài liệu làm việc ghi 
nhận có sự đồng ý của nhiều ngừơi về vấn đề này. Không 
cần phải có 2 án lệnh do hai cấp tòa án tuyên bố, nhưng vị 

bảo hệ hoặc một trong hai bên liên hệ vẫn có thể kháng án.

Có sự đồng ý rộng rãi về việc có thể tiến hành một vụ án 
hôn phối đơn sơ, trong trừơng hợp thấy có sự vô hiệu tỏ 
tường. Ngoài ra cần gia tăng và tản các tòa án hôn phối có 
nhiều nhân sự có khả năng.

- Về những người li dị tái hôn, văn kiện nhấn mạnh rằng 
cần phải xét lại những hình thức loại trừ hiện nay đối với họ 
trong lãnh vực phụng vụ và mục vụ, giáo dục và từ thiện, để 
những tín hữu ấy không ở ngoài Giáo Hội: cần suy nghĩ về 
việc loại bỏ những sự loại trừ ấy. Nhưng những con đường 
hội nhập mục vụ phải có sự phân định thích hơp đi trước và 
được thực hiện theo luật tiệm tiến, tôn trọng sự trưởng thành 
của lương tâm.

Về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, người 
ta đồng ý vế giả thuyết thực hiện một con đường thống hối, 
dưới quyền một GM, dự trên sự thống hối, kiểm điểm xem 
hôn phối có thành sự hay không, và sự quyết định sống tiết 
dục. Một số người khác nói đến một tiến trình minh định và 
định hướng mới, trong đó đương sự được một linh mục tháp 
tùng.

- Sau cùng, tuy Giáo Hội tiếp tục mạnh mẽ chống lại hôn 
phối đồng phái, Tài liệu làm việc khẳng định rằng ”mỗi người, 
bất luận họ có xu hướng tính dục thế nào, đều phải được tôn 
trọng trong phẩm giá và được đón nhận, với sự nhạy cảm và 
tế nhị, trong Giáo Hội và xã hội. Tài liệu cầu mong có những 
dự án mục vụ đặc biệt cho những người đồng tính luyến ái và 
gia đình họ”. 

[Tóm tắt phỏng theo bản dịch của Lm. Trần Đức Anh OP] 

GIÁO PHẬN MỪNG LỄ 25 NĂM & 50 NĂM THÀNH HÔN
2nd Annual Diocesan Silver & Golden Mass 

Thánh Lễ mừng Kỷ niệm Thành hôn Ngân khánh và Kim khánh hằng năm do Giáo phận Dallas tổ chức 
lần thứ 2 sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ 
Guadalupe.  Đức Cha Kevin Farrell sẽ chủ sự Thánh Lễ này và Giáo phận khuyến khích các cặp vợ chồng 
đã thành hôn được 25 năm (1990), 50 năm (1965) và 50 năm trở lên đến tham dự.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc 
mừng. Những đôi vợ chồng nào muốn tham dự xin gọi Cô Delia Garcia của Giáo phận ở số điện thoại (214) 
379-2878 để có tên trong chương trình, hạn chót để ghi danh là thứ Ba ngày 18 tháng 8.

The second annual diocesan Silver and Gold Mass is scheduled for Saturday, August 29th, at 2:00 p.m. 
at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe.  Bishop Farrell will celebrate this Mass and couples who 
have been married 25 (1990), 50 (1965) and 50+ years should plan to attend.  A festive reception will follow 
the mass.  Please call Delia Garcia at the diocese 214-379-2878 to register by Tuesday, August 18, so that 
your name can appear in the program.

[Tiếp theo từ trang 5] 
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