
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

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 23 THườNG NiêN NĂM B - NGày 6 / 9 / 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
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

   
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.

Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988

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

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)&1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHưƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 8-9: Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính
 

Thứ Hai 7-9: trong tuần 23 thường niên năm B

Thứ Tư 9-9: Th. Phêrô Clave, linh mục, lễ nhớ

Thứ Năm 10-9: trong tuần 23 thường niên năm B

Thứ Sáu 11-9:  trong tuần 23 thường niên năm B

Thứ Bảy 12-9: Lễ Kính Thánh Danh Maria

Chúa Nhật 13-9: trong tuần thứ 24 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: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Tv 145, 2a

 

Có lẽ chúng ta đã từng tiếp xúc với 
một người lãng tai hoặc nặng tai, 

và có khi người đó lại là người trong 
gia đình chúng ta nữa. Thế thì phản 

ứng của chúng ta như thế nào khi nói chuyện với những 
người này? Ắt hẳn nhiều lúc chúng ta mất kiên nhẫn 
khi phải lặp đi lặp lại nhiều lần điều nói ra. Và dĩ nhiên, 
người lãng tai hoặc nặng tai còn khó chịu hơn chúng ta 
nữa là khác bởi vì những điều họ muốn thông tri, muốn 
trình bày thì hình như không ai hiểu cả. Ở đây chúng ta 
mới nói đến là lãng tai hoặc nặng tai thôi. Nếu người đó 
vừa điếc lại vừa câm thì quả thật người đó đau khổ biết 
chừng nào vì họ như sống một thế giới khác; họ hoàn 
toàn cắt đứt khỏi thế giới âm thanh. Họ không có kinh 
nghiệm về chuyện trò với bạn bè, tiếng cười của trẻ em 
và niềm vui của việc lắng nghe âm nhạc. 

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 23 Thường niên năm 
B hôm nay, chúng ta bắt gặp một người vừa điếc vừa 
ngọng được Chúa Giêsu chữa lành. Anh ta được những 
người khác đem đến Chúa Giêsu và Ngài đã chữa cho 
anh qua các động tác đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ 
nước miếng mà bôi vào lưỡi anh và, ngước mắt lên trời 
thở dài và nói “Ephata!” nghĩa là hãy mở ra. Chắc chắn 
người được chữa lành không thể giữ được niềm vui trong 
lòng và đã loan đi phép lạ kỳ diệu Chúa Giêsu đã làm 
cho anh dẫu rằng Chúa Giêsu cấm anh và những người 
khác hiểu lầm Ngài chỉ là một người chữa bệnh thể lý 
chứ không phải là Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa Cha 
sai đến để giải thoát con người khỏi sự kềm kẹp của sự 
dữ, của tội lỗi bằng chính cái chết trên Thập giá và Phục 
sinh của Ngài sau này. 

Như thế, phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người 
ngọng và điếc còn mang một ý nghĩa khác về mặt thiêng 
liêng và điều này còn quan trọng hơn. Đúng thế, có lẽ 
chúng ta không có câm và điếc thể lý nhưng chúng ta 
cũng hãy xem chừng liệu chúng ta có câm và điếc tâm 
linh hay không và điều đó mới đáng sợ bởi vì như thế 
chúng ta không chỉ sống trong một thế giới không có 
âm thanh nhưng trong một thế giới của sự trống rỗng sự 
thật, của sự sống và tình yêu. 

Đúng thế, chúng ta trở thành người câm khi chúng 
ta không dám tố cáo những xấu xa, dối trá, gian manh 
trong xã hội.

Chúng ta trở thành người câm khi chúng ta không 
dám lên tiếng cho sự thật, sự sống và công lý, 

Chúng ta cũng trở thành người câm khi chúng ta 
không thốt lên lời nói của yêu thương, của tha thứ, của 
khuyến khích, của hy vọng, của lòng biết ơn.

Chúng ta là những người câm khi chúng ta có thể bỏ 
ra hàng giờ để nói chuyện tầm phào hoặc ngồi lê đôi 
mách, nhưng lại không có khả năng thốt lên lời ca ngợi 
Thiên Chúa trong Kinh nguyện, trong Thánh lễ, trong 
cuộc sống.

Còn về điếc tai, chúng ta cũng có thể điếc tai trước 
những lời khuyên bảo đúng đắn của người khác để sửa 
đổi cuộc sống bản thân, có khi là của chính từ những 
người trong gia đình, của cha mẹ, vợ chồng, con cái.

Chúng ta cũng có thể điếc tai khi không chịu lắng 
nghe tiếng Chúa phán bảo, lời Đức Mẹ khuyên răn và 
lời chỉ dạy của Hội Thánh nhằm giúp chúng ta lãnh 
nhận sự sống đời đời. Thay vào đó, chúng ta lại để đôi 
tai chiều theo tiếng xui xiểm của ma quỷ, thú vui tạm 
bợ của thế gian. 

 Chúng ta cũng có thể điếc tai khi chúng ta thờ ơ 
trước những tiếng thở than của biết bao nhiêu người 
nghèo khổ, khốn cùng, của các thai nhi bị sát hại qua 
nạn phá thai, của những người già trên giường bệnh.

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có can đảm nhìn nhận 
chúng ta câm điếc về tâm linh hay không để rồi lời phán 
“Ephata!” của Chúa Giêsu đã từng mở miệng và đôi tai 
của người tàn tật ngày xưa thì nay mở lòng chúng ta để 
chúng ta có thể lắng nghe điều Chúa dạy và lên tiếng 
cũng như hành động điều Ngài muốn.

Lạy Chúa, xin hãy chạm đến đôi tai của con, miệng 
lưỡi con và cả tâm hồn con để con được chữa lành. 
Amen!

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Vaên phoøng Giaùo xöù vaø vaên phoøng Khoái 
Giaùo Duïc seõ ñoùng cöûa nghæ leã Lao Ñoäng
Vaên phoøng Giaùo xöù 
Seõ ñoùng cöûa Chuùa Nhaät ngaøy 6 thaùng 9 vaø thöù Hai 
ngaøy 7 thaùng 9
Seõ môû cöûa laïi thöù Ba ngaøy 8 thaùng 9
Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc 
Seõ ñoùng cöûa Chuùa Nhaät ngaøy 6 thaùng 9 
Seõ môû cöûa laïi thöù Tö ngaøy 9 thaùng 9
Caùc em hoïc sinh seõ nghæ hoïc ngaøy Chuùa Nhaät 
6/9/2015 vaø seõ ñi hoïc trôû laïi vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 
13/9/2015

Thoâng baùo veà lôùp Anh Vaên ESL vaø Luyeän 
thi Coâng daân Myõ
Lôùp Anh Vaên ESL (English as a Second Language) 
seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Ba, ngaøy 
8/9, töø 7pm ñeán 9pm.
Lôùp luyeän thi Coâng Daân Myõ (US Citizenship) seõ 
nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
muøng 9/9/2015, töø 7pm ñeán 9pm, taïi phoøng 137 
Trung Taâm Thaùnh An Phong. 
Caùc lôùp seõ do nhoùm thaày coâ ngöôøi Vieät, Myõ ñaûm 
traùch, töø trình ñoä sô caáp ñeán cao caáp. Xin lieân laïc 
vaên phoøng Giaùo Xöù ñeå bieát theâm chi tieát, 2121 W. 
Apollo Rd, Garland, TX 75044 (972) 414-7073.  

Xin kính môøi.

Lôùp Theâm Söùc Ñaëc Bieät Cho Ngöôøi Lôùn
Giaùo xöù seõ môû moät lôùp Giaùo lyù Theâm Söùc ñaëc 
bieät daønh cho nhöõng ngöôøi Coâng giaùo tröôûng 
thaønh (treân 18 tuoåi) ñaõ röûa toäi vaø röôùc leã nhöng 
chöa laõnh nhaän Bí tích Theâm Söùc. Lôùp hoïc ñöôïc 
toå chöùc moãi Chuùa nhaät töø 2:30 pm – 4:30 pm taïi 
phoøng 115 ôû Trung Taâm Giaùo Duïc An Phong. Lôùp 
hoïc keùo daøi 7 tuaàn leã töø Chuùa nhaät 13/9 ñeán Chuùa 
nhaät 25/10. 
Xin ghi danh taïi Vaên phoøng vaøo nhöõng ngaøy laøm 
vieäc vaø nhôù ñem theo Giaáy Chöùng Nhaän Röûa toäi 
vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu. Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
naøo saép keát hoân maø chöa laõnh nhaän Bí tích Theâm 
Söùc caàn ghi danh hoïc lôùp naøy.Khoùa Döï Bò Hoân Nhaân 20 - Muøa Thu 

2015
Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 11 thaùng 
9, 2015  luùc 7:00 PM 
taïi Hoäi quaùn Trung taâm Thaùnh An Phong/ Giaùo xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Caùc anh chò coù döï ñònh thaønh hoân vaøo naêm 2015 
hay 2016 caàn ghi danh theo hoïc khoaù naøy.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn:
Thöù Saùu 11 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM; 
Thöù Baûy 12 thaùng 9, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 18 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM; 
Thöù Baûy 19 thaùng 9, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo 
hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.  Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073. 

Thöù Saùu ngaøy 11/9 (tuaàn thöù hai cuûa thaùng) 
seõ coù:
·Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm

·Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø 
toái 

Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Thoâng baùo cuûa Ban Vieät Ngöõ
Ban Vieät ngöõ ñang caàn theâm söï giuùp ñôõ thieän 
nguyeän trong vieäc giaûng daïy tieáng Vieät cho caùc 
em.
Thôøi gian giuùp ñôõ:
· Buoåi saùng, töø 9:45am tôùi 12 giôø tröa
· Buoåi chieàu töø 1:30pm tôùi 3:00pm.
Yeâu caàu: Caùc thieän nguyeän vieân phaûi qua 
Background Check and Safe Environment 
Training.
Xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp ñeán vaên phoøng Khoái 
Giaùo Duïc (taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong) vaøo 
caùc ngaøy Chuùa nhaät töø 9:30am tôùi 2:00pm hoaëc 
qua soá ñieän thoaïi: Thanh Le: 469-867-6025
VP KGD
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CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân vaøo 
ngaøy thöù baûy 5/9/2013 cuûa ñoâi taân hoân:

Ñoã Ñình Thuaán & Lyù Ngoïc Chi
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

Rao Hoân Phoái
Rao laàn I

Nam: Traàn Brian
 con oâng Traàn Hôïp vaø baø Vuõ Loan
Nöõ: Dieäp Thuùy Quyeân
 con oâng Dieäp Hoøa vaø baø Dieäp Phöôïng

Nam: Hoaøng Ñình Thuïc  
 con oâng Hoaøng Vaên Bình vaø baø Hoaøng Thò
 Nhöôïc
Nöõ: Nguyeãn Thò Thanh Linh  
 con oâng Nguyeãn Taân vaø baø Nguyeãn Trang

Nam: Phaïm Tuù Quy 
 con oâng Phaïm Nam vaø baø Phaïm Ky
Nöõ: Nguyeãn Thò Kim Oanh  
 con oâng Nguyeãn Höõu Phaùp vaø baø Ñaøo Thò 
 Ngoïc

Nam: Phan Quang Hieån  
 con oâng Phan Ngoïc Lieâm vaø baø Phan Thò 
 Hoa
Nöõ: Chung Myõ Kim  
 con oâng Chung Kim Troïng vaø baø Chung Myõ 
 Leä

Nam:  Traàn Ñöùc Tuù  
 con oâng Traàn Ñöùc Thaïch vaø baø Nguyeãn Thò 
 Vaân
Nöõ: Nguyeãn Thò Hoàng Oanh  
 con oâng Nguyeãn Ñöùc Trí vaø baø Voõ Thò 
 Höông

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin cho cha 
chaùnh xöù bieát

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH 
CHA THAÙNG 9

YÙ CHUNG: Caàu cho taát caû moïi ngöôøi treû ñöôïc 
thaêng tieán nhôø ñöôïc giaùo duïc vaø coù coâng aên vieäc 
laøm.
YÙ TRUYEÀN GIAÙO: Caàu cho caùc giaùo lyù vieân trôû 
neân nhaân chöùng baèng moät ñôøi soáng phuø hôïp vôùi 
ñöùc tin maø hoï rao giaûng.

Nhöõng Sinh Hoaït Giaùo Xöù 
Töø ngaøy 6/9-12/9

Phoøng Ngaøy/giôø Muïc ñích 

Trung taâm Thaùnh An Phong
115 11/9 8pm-10pm CD Fiat taäp haùt 

132 6/9 9am-11am Legio Junior hoïp 

132 11/9 6pm-8pm CD Thieáu Nhi taäp haùt 

132 11/9 8pm-9:30pm CD Gioan Vianney taäp   
   haùt 

137 12/9 8am-5pm Lôùp Döï Bò Hoân Nhaân 

138 9/9 7:30pm-9pm Legio hoïp 

138 9/9 9am-10:30am Legio hoïp 

139 & 141 8/9 7:30pm-9:30pm Lôùp Giaùo lyù Döï Toøng

139 12/9 9am-10:30am Legio hoïp 

140 12/9 8am-5pm Lôùp Döï Bò Hoân Nhaân 

141 12/9 9am-10:30am Legio hoïp 

142 12/9 7:30pm-9pm Legio hoïp 

Nhaø Gieârañoâ
101 11/9 8pm-10pm CD Trinh Vöông taäp haùt 

103 6/9 3:30pm-5pm CD Augustine taäp haùt 

103 6/9 6pm-7:30pm CD Augustine taäp haùt 

103 11/9 8pm-10pm CD Thaùnh Linh taäp haùt 

Lobby 11/9 7pm-9pm TNTT - Trung Thu Dance  
   practice

Lobby 12/9 11am-2pm TNTT - Trung Thu Dance  
   practice 

Nhaø Thôø
 12/9 12pm Ñaùm cöôùi 

Hoäi Quaùn TTTAP
 11/9 6pm-9pm Lôùp Döï Bò Hoân Nhaân 

 12/9 12pm-1pm Lôùp Döï Bò Hoân Nhaân 
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 30/8/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $12,348.00
Tieàn Quaûng Caùo: $300.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2670-2671): $100.00
Tieàn Khaán: $1,445.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $584.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0015 AÅn Danh  $50.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00 
0501 Ñaøo Huy Haûi $12.00 
0513 Traàn Höõu Thanh $100.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0987 Phan Quang Trinh $20.00 
1355 Nguyeãn Thò Anh $5.00 
1795 Voõ Baù Vinh $40.00 
2070 Traàn Ñöùc Hoan $10.00 
2208 Nguyeãn Hoaøng Long $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2318 Khieáu Höõu Phöông $100.00 
2472 Ñoaøn Phöông Thaûo $6.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $1.00 
2653 Gia Ñình Nhaø Hieáu 
 Baø Huyønh Kim Thu $200.00 
 AÅn Danh (BTC) $100.00 
 Hoäi Quaùn $5,235.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0077 Lyù Kim Phieán $100.00 
0373 Traàn Thò Chi Lan $100.00 
0375 Phan Thò Thuùy Trinh $200.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $200.00 
0451 Phaïm Taân & Vaân $100.00 
0452 Phaïm Taân & Vaân $100.00 
0474 Teresa Phan $200.00 
0488 Therese L. Caron $100.00 
0489 Therese L. Caron $100.00 
0490 Therese L. Caron $100.00 
0491 Therese L. Caron $100.00 
0492 Therese L. Caron $100.00 
0493 Therese L. Caron $100.00 
0494 Therese L. Caron $100.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 6/9/2015

Giaùo Khu 2 OÂng Nguyeãn Kim Khaùnh (baø Thu) 
 469-363-2551     
 2505 Gayle Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Tính 972-272-9625 
 2318 Jacqueline Dr., Garland, TX 75042
Giaùo Khu  6 A/C Nguyeãn Vaên Tieán 972-479-0230 
 8136 Clearspring Rd., Dallas, TX 75240

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 9 / 2015

06/09: Labor day weekend – Caùc lôùp Giaùo Lyù, Vieät 
Ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå nghæ hoïc vaø 
nghæ sinh hoaït.

 Vaên phoøng Giaùo Xöù ñoùng cöûa
06/09: Xin tieàn laàn II cho The Catholic University of 

America
07/09: Vaên phoøng Giaùo Xöù ñoùng cöûa
08/09: Khai giaûng lôùp Anh Vaên ESL töø 7pm-9pm taïi 

phoøng 137 TTTAP
09/09: Khai giaûng lôùp Luyeän thi Coâng daân Myõ töø 

7pm-9pm taïi phoøng 137 TTTAP
11/09: Thaùnh leã caùc gia ñình
           Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy töø 7:30am – 

7:00pm taïi nhaø Nguyeän 
11/09: Khai giaûng lôùp Döï Bò Hoân Nhaân töø 7pm-

9:30pm taïi Hoäi quaùn TTTAP
12/09: Röûa toäi treû em taïi nhaø thôø luùc 4:00PM
13/09: Hoïp phuï huynh töø 9am-1:45pm taïi Hoäi tröôøng 

TTTAP
13/09: Khai giaûng Lôùp Theâm Söùc ñaëc bieät cho ngöôøi 

lôùn töø 2:30pm-4:30pm taïi phoøng 115 TTTAP
21/09: Leã kính Thaùnh Matthew – Boån maïng Hoäi Ñoàng 

Taøi Chaùnh
27/09: Ngaøy cuoái cuøng cancel vaø refund caùc lôùp hoïc 

Giaùo lyù, Vieät Ngöõ vaø TNTT
29/09: Leã kính Toång Laõnh Thieân Thaàn Michael, 

Gabriel, vaø Raphael
 Boån maïng Ban Giuùp Leã vaø Ban Traät Töï
30/09: Leã kính Thaùnh Gieâroânimoâ - Boån maïng Ban 

Ñoïc Saùch Thaùnh
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Tuaàn 74: SAÙCH THAÙNH VÒNH
I. TOÅNG QUAÙT
ÔÛ trung taâm cuûa moïi Thaùnh vònh laø söï hieän dieän cuûa 
Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa Israel. Ñoái vôùi taùc giaû 
Thaùnh vònh, Ñöùc Chuùa hieän dieän tröôùc heát laø trong 
Ñeàn thôø. Ñöôïc vua Salomon xaây treân nuùi Sion ôû 
Gieârusalem vaøo theá kyû 10, vaø ñöôïc xaây laïi vaøo theá 
kyû 6 tröôùc Coâng nguyeân, Ñeàn thôø laø ñieåm quy tuï cuûa 
ba ngaøy leã lôùn trong naêm: leã Vöôït qua vaøo ñaàu muøa 
Xuaân, baûy tuaàn sau laø leã Nguõ tuaàn, vaø leã Leàu vaøo ñaàu 
muøa thu. Trong khuoân vieân Ñeàn thaùnh, daân chuùng gaëp 
gôõ Ñöùc Chuùa, vaø qua nhöõng nghi thöùc phuïng vuï, hoï 
nhôù laïi nhöõng thôøi ñieåm quan troïng nhö coâng trình taïo 
döïng vaø cuoäc xuaát haønh.

Tuy nhieân theo taùc giaû Thaùnh vònh, Ñeàn thôø khoâng 
phaûi laø nôi duy nhaát cho daân gaëp Ñöùc Chuùa. Hoï coøn coù 
theå gaëp gôõ Ñöùc Chuùa qua caùc vua laø trung gian giöõa 
Chuùa vaø Daân Ngöôøi. Moät hình thöùc hieän dieän khaùc cuûa 
Ñöùc Chuùa laø qua Leà luaät. Vôùi caùc Kitoâ höõu, Chuùa Kitoâ 
vaø Hoäi thaùnh cuûa Ngöôøi chính laø nôi Thieân Chuùa hieän 
dieän caùch roõ raøng nhaát.

Saùch Giaùo Lyù Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo ñaõ trình baøy thaät 
phong phuù vaø saâu saéc veà yù nghóa vaø vai troø cuûa Thaùnh 
vònh trong ñôøi soáng Daân Chuùa:

“Caùc Thaùnh vònh nuoâi döôõng vaø dieãn taû taâm tình caàu 
nguyeän cuûa Daân Chuùa laø coäng ñoaøn quy tuï vaøo caùc 
dòp ñaïi leã taïi Gieârusalem vaø moãi ngaøy sabaùt trong caùc 
hoäi ñöôøng. Kinh nguyeän naøy vöøa coù tính caù nhaân vöøa 
coù tính coäng ñoaøn, vöøa lieân heä vôùi nhöõng ngöôøi ñang 
caàu nguyeän vöøa lieân heä ñeán toaøn theå moïi ngöôøi. Caùc 
Thaùnh vònh vang leân töø thaùnh ñòa vaø caùc coäng ñoaøn 
Do thaùi taûn maùc khaép nôi nhöng laïi bao truøm toaøn theå 
thuï taïo; nhaéc laïi caùc bieán coá cöùu ñoä trong quaù khöù vaø 
vöôn ñeán ngaøy hoaøn taát lòch söû; nhaéc nhôù Thieân Chuùa 
ñaõ thöïc hieän nhöõng lôøi höùa theá naøo, ñoàng thôøi chôø ñôïi 
Ñaáng Meâsia ñeán hoaøn taát troïn veïn. Ñöôïc Chuùa Kitoâ 
söû duïng ñeå caàu nguyeän vaø kieän toaøn, caùc Thaùnh vònh 
luoân chieám vò trí thieát yeáu ñoái vôùi kinh nguyeän cuûa Hoäi 
Thaùnh…

Qua caùc Thaùnh vònh, chuùng ta gaëp thaáy nhöõng ñaëc 
ñieåm: lôøi caàu nguyeän ñôn sô vaø töï phaùt, loøng khao khaùt 
Thieân Chuùa qua vaø vôùi taát caû nhöõng gì toát ñeïp trong 
vuõ truï, hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ngöôøi tín höõu muoán 
yeâu meán Thieân Chuùa treân heát moïi söï nhöng laïi phaûi 
ñoái dieän vôùi bao thöû thaùch vaø ñòch thuø, duø vaäy vaãn chôø 
ñôïi Thieân Chuùa trung tín ra tay haønh ñoäng; nieàm xaùc 
tín vaøo tình yeâu Thieân Chuùa vaø phoù thaùc theo Thaùnh YÙ 

Ngöôøi” (soá 2586 – 2589).

150 Thaùnh vònh dieãn taû kinh nghieäm cuûa Israel veà 
Ñaáng Thaùnh. Nhöõng kinh nghieäm naøy ñöôïc trình baøy 
qua caùc hình thöùc vaø truyeàn thoáng vaên chöông cuûa thôøi 
ñaïi ñoù. Vì theá ñeå hieåu vaø lónh hoäi nhöõng kinh nghieäm 
toân giaùo ñoù, khoâng theå khoâng quan taâm ñeán caùch dieãn 
taû cuûa thôøi ñaïi ñoù.

Theo caùc hoïc giaû Thaùnh Kinh, coù theå chia caùc Thaùnh 
vònh thaønh ba loaïi: than vaõn (caù nhaân hay coäng ñoaøn), 
taï ôn (caù nhaân vaø coäng ñoaøn), vaø ngôïi khen.

II. THAÙNH VÒNH THAN VAÕN
1. Ñaëc ñieåm
Trong nhöõng Thaùnh vònh naøy, coù nhöõng yeáu toá chính 
nhö sau:

- tieáng keâu tröïc tieáp vaø chaân thaønh höôùng leân Ñöùc 
Chuùa.

- than thôû: moâ taû cuï theå noãi ñau cuûa coäng ñoaøn nhö bò 
maát muøa, bò thua traän, hoaëc noãi ñau cuûa caù nhaân nhö 
beänh taät, bò löøa ñaûo, bò oan öùc...

- tín thaùc: duø phaûi laâm vaøo côn khuûng hoaûng, taùc giaû 
Thaùnh vònh vaãn moät nieàm caäy troâng vaøo Chuùa. Taâm 
tình naøy thöôøng ñöôïc baét ñaàu baèng töø “nhöng” hay 
“tuy nhieân”...

- khaán xin: taùc giaû Thaùnh vònh xin ôn giaûi cöùu cho daân 
vaø xin Chuùa haï guïc quaân thuø.

- lôøi baûo ñaûm: lôøi khaúng ñònh Thieân Chuùa nhaän lôøi.

- ngôïi khen: ôû cuoái Thaùnh vònh laø taâm tình ngôïi khen, 
ngöôïc laïi vôùi noãi aâu lo thaát voïng ñöôïc trình baøy ôû ñaàu.

Nhö theá, trong moãi Thaùnh vònh theo theå loaïi naøy, coù 
ba nhaân vaät: taùc giaû Thaùnh vònh (ngöôøi ñoïc TV), Thieân 
Chuùa, vaø keû gian aùc. Trong lôøi than thôû, taùc giaû moâ 
taû thaät bi thaûm noãi ñau cuûa mình vaø laáy söï voâ toäi cuûa 
mình nhö lyù do thuùc ñaåy Chuùa haønh ñoäng: Chaúng leõ 
Chuùa laø Ñaáng coâng chính maø laïi ñeå cho keû gian aùc ñaøn 
aùp ngöôøi voâ toäi nhö theá sao? Chaúng leõ Chuùa laïi ñeå cho 
Israel laø daân cuûa Chuùa bò quaân thuø ñeø beïp sao? Lôøi 
baûo ñaûm (nhö ñaõ phaân tích ôû treân) ñöôïc nhìn nhö phaùn 
quyeát cuûa Chuùa, khaúng ñònh Chuùa seõ khoâng ñeå cho 
söï aùc chieán thaéng. Taâm tình ngôïi khen ôû cuoái Thaùnh 
vònh dieãn taû nieàm hi voïng raèng chaéc chaén Ñöùc Chuùa seõ 
haønh ñoäng.

2. Moät vaøi Thaùnh vònh than vaõn
Thaùnh vònh 22
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Tuy khoâng theo saùt löôïc ñoà treân nhöng nhöõng yeáu toá 
chính trong theå loaïi than vaõn xuaát hieän raát roõ.

- Than thôû: hai lôøi than thôû “Laïy Chuùa con thôø, muoân 
laïy Chuùa, Ngaøi nôõ loøng ruoàng boû con sao?... Thaân 
saâu boï chöù ngöôøi ñaâu phaûi, con bò ñôøi maéng chöûi deå 
duoâi...” (caâu 2-12) “Nghe coå hoïng khoâ ran nhö ngoùi, 
löôõi vôùi haøm dính laïi cuøng nhau, choán töû vong Chuùa 
ñaët vaøo... AÙo maëc ngoaøi chuùng ñem chia chaùc, coøn aùo 
trong cuõng baét thaêm luoân” (caâu 13-22).

- Tín thaùc “Theá nhöng Chuùa ngöï nôi ñeàn, vinh quang 
cuûa Israel laø Ngaøi” (caâu 4-6) vaø “Ñöa con ra khoûi thai 
baøo, voøng tay meï aüm Chuùa trao an toaøn...” (caâu 10-
12).

- Khaán xin “Chuùa laø söùc maïnh con nöông, cöùu mau laïy 
Chuùa, xin ñöøng ñöùng xa” (caâu 20-22).

- Ngôïi khen “Con nguyeän seõ loan truyeàn Danh Chuùa... 
Hôõi nhöõng ai kính sôï Ñöùc Chuùa, haõy ca tuïng Ngaøi ñi” 
(caâu 23-32).

Vôùi ngöôøi Kitoâ höõu, Thaùnh vònh naøy khoâng theå khoâng 
laøm ta nhôù ñeán Chuùa Gieâsu trong cuoäc khoå naïn, nhöõng 
lôøi Ngaøi keâu leân töø thaäp giaù, “Laïy Thieân Chuùa, laïy 
Thieân Chuùa cuûa con, sao Ngaøi boû rôi con?” (Mt 27,46), 
vaø nhöõng söï kieän ñöôïc caùc thaùnh söû keå laïi, “chuùng 
ñoùng ñinh Ngöôøi vaøo thaäp giaù, roài ñem aùo Ngöôøi ra 
baét thaêm maø chia nhau” (Mc 15,24). Coù leõ khi bò ñoùng 
ñinh treân thaäp giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ caàu nguyeän baèng 
Thaùnh vònh naøy, moät Thaùnh vònh ñöôïc baét ñaàu baèng 
nhöõng lôøi than vaõn döôøng nhö tuyeät voïng nhöng keát 
thuùc vôùi taâm tình troïn veïn tín thaùc, caäy troâng. Chuùng ta 
laïi khoâng theå laáy Thaùnh vònh naøy laøm lôøi caàu nguyeän 
tuyeät vôøi nhöõng khi phaûi sa côn thöû thaùch sao?

Thaùnh vònh 51 (Thaùnh vònh saùm hoái)

Thaùnh vònh coù hai phaàn daøi gaàn nhö nhau: caâu 3-10 vaø 
11-19, vaø phaàn keát (20-21). Coù theå gaëp ôû ñaây nhöõng 
yeáu toá cuï theå trong theå loaïi than vaõn.

- Tieáng keâu leân Chuùa: “Laïy Thieân Chuùa, xin laáy loøng 
nhaân haäu xoùt thöông con” (caâu 3).

- Than vaõn: “Vaâng, con bieát toäi mình ñaõ phaïm, loãi laàm 
cöù aùm aûnh ngaøy ñeâm... “ Thaùnh vònh moâ taû tình traïng 
toäi loãi caùch saâu saéc, “Ngaøi thaáy cho, luùc chaøo ñôøi con 
ñaõ vöông laàm loãi, ñaõ mang toäi khi meï môùi hoaøi thai...” 
(caâu 5-7).

- Tín thaùc: yù thöùc mình toäi loãi nhöng luoân vöõng moät 
nieàm caäy troâng vaøo Chuùa, “nhöng Ngaøi yeâu thích taâm 
hoàn chaân thaät, daïy con thaáu trieät leõ khoân ngoan” (caâu 
8).

- Khaån caàu: “Xin cho con ñöôïc nghe tieáng reo möøng 
hoan hæ... Xin ngoaûnh maët ñöøng nhìn bao toäi loãi, vaø xoaù 
ñi heát moïi loãi laàm” (caâu 10-11). Lôøi khaån caàu raát saâu 
xa vaø phong phuù vì khoâng chæ ngöng laïi ôû vieäc xin tha 
toäi nhöng coøn xin ñöôïc ôû gaàn Chuùa, soáng nhôø quyeàn 
naêng Chuùa (caâu 12-13). Nhôø ñoù coù ñöôïc nieàm vui (caâu 
14) vaø trôû neân chöùng nhaân cho ñöôøng loái Chuùa giöõa 
caùc toäi nhaân (caâu 15-16)

- Ngôïi khen: “Laïy Chuùa Trôøi, xin môû mieäng con, cho 
con caát tieáng ngôïi khen Ngaøi...” (caâu 17-19).

Ñaây laø moät trong nhöõng Thaùnh vònh noåi tieáng nhaát vaø 
ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán. Ngöôøi Kitoâ höõu thöôøng ñoïc 
vaø suy nieäm Thaùnh vònh naøy trong muøa Chay, muøa 
trôû veà, muøa saùm hoái. Suy nieäm Thaùnh vònh naøy giuùp 
ta hieåu vaø soáng taâm tình saùm hoái chaân thaät, khoâng chæ 
ngöøng laïi ôû nhöõng daèn vaët veà toäi loãi nhöng höôùng nhìn 
leân Chuùa laø Tình yeâu, quyeát taâm trôû veà vôùi Chuùa vaø 
trôû neân nhaân chöùng tình yeâu cuûa Chuùa.

Daily Quote from the early church fathers: 
The touch of the Lord, by Ephrem the Syrian 
(306-373 AD)
"That power which may not be handled came down 
and clothed itself in members that may be touched, 
that the desperate may draw near to him, that in 
touching his humanity they may discern his divinity. 
For that speechless man the Lord healed with the 
fingers of his body. He put his fingers into the 
man's ears and touched his tongue. At that moment 
with fingers that may be touched, he touched the 

Godhead that may not be touched. Immediately 

this loosed the string of his tongue (Mark 7:32-
37), and opened the clogged doors of his ears. For 
the very architect of the body itself and artificer of 
all flesh had come personally to him, and with his 
gentle voice tenderly opened up his obstructed ears. 
Then his mouth which had been so closed up that it 
could not give birth to a word, gave birth to praise 
him who made its barrenness fruitful. The One who 
immediately had given to Adam speech without 
teaching, gave speech to him so that he could speak 
easily a language that is learned only with difficulty 
(Genesis 1:27-28). (excerpt from HOMILY ON OUR LORD 
10.3)
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“He has done all things well”
Scripture: Mark 7:31-37

Then he returned from the region of Tyre, and went through Sidon to the Sea of Galilee, through the 
region of the Decapolis. 32 And they brought to him a man who was deaf and had an impediment in 

his speech; and they besought him to lay his hand upon him. 33 And taking him aside from the multitude 
privately, he put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue; 34 and looking up to heaven, 
he sighed, and said to him, “Ephphatha,” that is, “Be opened.” 35 And his ears were opened, his tongue was 
released, and he spoke plainly. 36 And he charged them to tell no one; but the more he charged them, the 
more zealously they proclaimed it. 37 And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all 
things well; he even makes the deaf hear and the dumb speak.” 

Meditation: How do you expect the Lord 
to treat you when you ask for his help? Do 

you approach with fear and doubt, or with faith and 
confidence? Jesus never 
turned anyone aside who 
approached him with sincerity 
and trust. And whatever 
Jesus did, he did well. He 
demonstrated both the 
beauty and goodness of God 
in his actions. When Jesus 
approaches a man who is both 
deaf and a stutterer, Jesus 
shows his considerateness for 
this man’s predicament. Jesus 
takes him aside privately, not 
doubt to remove him from 
embarrassment with a noisy 
crowd of gawkers. Jesus then 
puts his fingers into the deaf 
man’s ears and he touches the 
man’s tongue with his own 
spittle to physically identify 
with this man’s infirmity and 
to awaken faith in him. With a word of command 
the poor man’s ears were opened, his tongue was 
released, and he spoke plainly.

What is the significance of Jesus putting his 
fingers into the man’s ears? Gregory the Great, a 
church father from the 6th century, comments on this 

miracle: “The Spirit is called the finger of God. When 
the Lord puts his fingers into the ears of the deaf mute, 
he was opening the soul of man to faith through the 

gifts of the Holy Spirit.”
The people’s response 

to this miracle testifies to 
Jesus’ great care for others: 
He has done all things 
well. No problem or burden 
was too much for Jesus’ 
careful consideration. The 
Lord treats each of us with 
kindness and compassion 
and he calls us to treat one 
another in like manner. The 
Holy Spirit who dwells within 
us enables us to love as Jesus 
loves. Do you show kindness 
and compassion to your 
neighbors and do you treat 
them with considerateness as 
Jesus did?

“Lord Jesus, fill me with 
your Holy Spirit and inflame my heart with love and 
compassion. Make me attentive to the needs of others 
that I may show them kindness and care. Make me an 
instrument of your mercy and peace that I may help 
others find healing and wholeness in you.” 


