
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
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 26 THườNG NiêN NĂM B - NGày 27 / 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

     
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

Thứ Ba 29-9: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael 
 -Lễ Kính

Thứ Hai 28-9: Thánh Venceslao, tử đạo
     Thánh Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo

Thứ Tư 30-9: Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ, Lễ Nhớ

Thứ Năm 1-10: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Lễ Nhớ

Thứ Sáu 2-10:  Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ

Thứ Bảy 3-10: Thánh Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

Chúa Nhật 4-10: Tôn trọng sự sống, tuần 27 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

LịCH PHỤNG VỤ TRONG TuầN



Vào năm 2010 có một cuốn phim 
được ra mắt ở Hoa Kỳ có tựa 

đề là “127 Hours” (127 tiếng đồng 
hồ). Cuốn phim này dựa trên một câu 

chuyện có thật về một người thanh niên tên là Aron 
Ralston. Anh đã đã phải dùng con dao cùn tự cắt đi 
cánh tay phải của mình để thoát nạn vì cánh tay này bị 
một tảng đá đè khi anh leo núi ở thung lũng Blue John 
trong tiểu bang Utah vào tháng 4 năm 2003. Thời gian 
127 tiếng đồng hồ thử thách này của Ralston đã được 
chính anh ghi lại bằng máy thu hình và sau này được 
viết ra thành sách.

Câu chuyện về anh Ralston đã chấp nhận hy sinh 
cánh tay phải để bảo toàn mạng sống muốn nói với 
chúng ta rằng, khi cần thiết, chúng ta cũng sẵn sàng 
chịu đau đớn, để bỏ đi một phần của chi thể, để có thể 
gìn giữ tính mạng. Thật ra điều này cũng không lạ gì 
nếu ta nhìn đến các công việc của các bác sĩ, và y tá 
nơi bệnh viện. Các bác sĩ phải cắt bỏ đi những khối u, 
những bộ phận trong cơ thể, và cả chân tay để bảo vệ 
sự sống của bệnh nhân.

Trong Bài Tin Mừng Chúa nhật 26 Thường niên 
năm B hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến việc chặt tay, 
chặt chân, móc mắt.  Chúa Giêsu nói rất rõ: “Nếu tay 
con làm cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay, 
mà được sự sống, còn hơn là có đủ hai tay mà vào hỏa 
ngục. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó 
đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là 
có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt con 
làm cớ cho con sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà 
vào được Nước Thiên Chúa, còn hơn có đủ hai mắt mà 
bị ném vào hỏa ngục.” (Mc 9:42-46). 

Những lời lẽ của Chúa Giêsu thật nghiêm khắc. Vậy 
Ngài muốn nói gì qua những lời này? Dĩ nhiên Chúa 
Giêsu không đòi hỏi chúng ta thực hiện theo nghĩa đen 
vì nếu hiểu theo nghĩa đen thì có lẽ cả thế giới này toàn 
những người tàn tật hết, và còn đâu là hiệu quả của Bí 
tích Giao hòa với Thiên Chúa mỗi khi hối nhân đến 
xưng tội với vị linh mục. Nhưng chúng ta cũng không 
vì thế mà được phép coi thường tính chất mạnh mẽ và 
quyết liệt của lời dạy Chúa Giêsu khi Ngài đòi buộc 
chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh để được ơn 
cứu rỗi, để được vào Nước Trời. Trong khi chúng ta sẵn 
sàng cắt bỏ một phần của thân thể để cứu lấy sinh mạng 

mình đời này, thì tại sao chúng ta không sẵn sàng từ bỏ 
đi những gì nguy hại đến sự sống vĩnh cửu, đến phần 
rỗi đời đời của chúng ta?

Như vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải dứt 
khoát đọan tuyệt với tội lỗi, với những thói hư nết xấu. 
Nói một cách khác, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải 
có một thái độ triệt để với tội lỗi, đòi hỏi chúng ta 
phải ăn năn, phải trở về cùng Ngài. Trong Kinh thánh, 
từ ăn năn thống hối trong tiếng Hy lạp có nghĩa là 
“Metanoia”, tức là “thay đổi tâm trí, tâm hồn và thái 
độ của chúng ta” để trở về trong ân nghĩa của Thiên 
Chúa. Một cách nào đó, chúng ta cần phải có một cuộc 
giải phẫu linh hồn, và thay thế những ước muốn tội 
lỗi, những tư tưởng xấu xa, các hành động ích kỷ bằng 
những ước muốn thánh thiện, cách suy nghĩ đẹp lòng 
Chúa, và những hành động bác ái. 

Chắc chắn rằng, cuộc giải phẫu linh hồn này còn 
đớn đau gấp ngàn lần giải phẫu cắt tay, cắt chân, vì 
chúng ta khi sống quen trong tội lỗi, chúng ta rất khó 
từ bỏ nó mà còn xem ra quyến luyến nó nữa. Tội lỗi 
mạnh mẽ lắm, nó xâm chiếm tâm hồn và trí óc chúng 
ta, điều khiển hành vi của chúng ta. Thánh Phaolô cũng 
thừa nhận rằng: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, 
nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7:15). 

Như thế Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết về 
sự nguy hại của tội lỗi gây hại trầm trọng như thế nào 
trong việc cản bước tiến của chúng ta về Nước Trời. 
Lời Chúa ngày hôm nay thật rõ ràng và dứt khóat. 
Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta được chung 
hưởng sự sống đời đời. Nhưng Ngài cũng muốn chúng 
ta cộng tác với Ngài, như Thánh Augustinô: “Để tạo 
dựng nên chúng ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến 
của chúng ta, nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần 
sự cộng tác của chúng ta.” 

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được 
tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con, khi ban cho 
chúng con sự sống đời đời. Xin giúp chúng con biết 
dứt khoát với tội lỗi, đọan tuyệt với thói hư tật xấu, 
cùng ra sức làm gương sáng của một đời sống yêu 
thương, hy sinh và tha thứ. 

Lạy Mẹ Maria, xin hãy gìn giữ chúng con trong 
tình yêu của Mẹ, cũng như giúp chúng con khỏi mọi 
sa ngã của chước cám dỗ. Amen.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng
Tháng Mười

•	 Ý chung:  Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là 
một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ.

•	 Ý truyền giáo: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các 
cộng đoàn Kitô giáo tại châu Á, biết rao giảng Tin Mừng 
cho những người vẫn đang mong đợi. 

Lớp Học Chương Trình GIÁO LÝ 150 GIỜ
Theo yêu cầu của Đức Cha Kevin Farrell, các tín hữu 

trong Giáo phận Dallas cần học hỏi thêm về giáo lý hầu 
được vững vàng trong đời sống đức tin cũng như để có thể 
hướng dẫn đức tin cho những người khác, đặc biệt là các 
con em trong gia đình và học sinh trong Giáo xứ. Vì thế, 
xin mời mọi người cố gắng thu xếp thời gian đến tham dự 
các lớp “Lịch Sử Giáo Hội”, và “Letters of St.Paul”.  Hai 
lớp này nằm trong chương trình Continuing Catechetical 
Formation (Giáo lý 150 Giờ) của Giáo phận Dallas.  Nếu 
quý vị muốn nhận CCF credit, xin tham dự đầy đủ các buổi 
học của mỗi lớp.    

Môn học:  Lịch Sử Giáo Hội (10 tín chỉ/credits)
Ngày:  07, 14, 28 tháng 10, và 4, 11, 18 tháng 11
Giờ:  7:45pm – 9:30pm
Lệ Phí:  20 Mỹ kim
Giảng viên:  Thầy Phó tế Phaolô Hoàng Thành Đức, 
C.Ss.R., M.Div.

Class:  Letters of St. Paul (5 credits)
Dates:  Sunday, Oct 4 & Sunday, Oct 11
Time:  1:45pm – 4:15pm
Course Fee:  20 USD
Language:  English
Instructor:  Dr. Dorothy Jonaitis

Xin ghi danh và nộp lệ phí với Cô Ngọc Hiếu ở số điện 
thọai 214-235-3523, email (hieutayninh71@yahoo.com) 
hay vào website: http://www.signupgenius.com/
go/10c0f4ea9a722abfc1-introduction1

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Đầu Tháng
Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa tham dự giờ Chầu Thánh 
Thể vào thứ Năm Đầu Tháng ngày 1/10/2015, sau thánh lễ 
chiều sẽ là giờ chầu của các em thiếu nhi, sau đó là giờ chầu 
chung của người lớn và sau cùng là phép lành.

Xin cho lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể ngày càng gia 
tăng trong lòng mọi người.

Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng
Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 2/10/2015 sẽ có Chầu Thánh Thể 
từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 
Từ 7:30 sáng tới 8 giờ sáng:  Chầu chung.
Từ 6:30 chiều tới 7 giờ chiều:  Chầu chung.
Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa 
Thương xót 
Ngoài ra là chầu riêng trong thinh lặng.
Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy 
Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa lành 
cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ 2015
UD MINISTRY CONFERENCE 2015

Năm nay, Đại hội Giáo lý “Đồng Hành Trong Đức Tin” 
(Walking Together in Faith) do Đại học Công giáo University 
of Dallas tổ chức dưới sự bảo trợ của Giáo phận Dallas và 
Giáo phận Fort Worth, sẽ được tiến hành trong 3 ngày từ 22-
24 tháng 10 tại Kay Bailey Hutchinson Convention Center 
Dallas. Lệ phí ghi danh sớm cho đến ngày 25/9/2015 là 60 
Mỹ kim/người. 
Muốn ghi danh sớm hoặc tìm hiểu thêm chi tiết, kể cả phần 
Giáo lý bằng tiếng Việt với 6 buổi trình bày trong ngày thứ 
Bảy 24/10, xin vào website: http://www.udallas.edu/udmc

125th Anniversary Celebrations in the
 Diocese of Dallas

Mass celebrating the 125th Anniversary of the Diocese 
of Dallas

Saturday, October 3rd - 4:00 PM
Cathedral Guadalupe

2215 Ross Avenue, Dallas, Texas 75201
Come celebrate this historic anniversary!
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CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
Ban Giúp Lễ 
Ngày 29 tháng 9, lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần 

Gabrie, Micae và Rafae, bổn mạng của ban Giúp Lễ.  Cộng 
đòan giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa  ban 
cho các em Giúp Lễ được đầy ơn khôn ngoan, thánh thiện. 
Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần gìn giũ và trợ giúp các em 
luôn sốt sắng giúp dâng lễ trong các thánh lễ.

Ban Trật Tự
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie, Micae va Rafae 

cũng là bổn mạng của ban Trật Tự.  Cộng đòan dân Chúa 
cầu xin các Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa ban cho các 
thành viên được nhiều ơn lành, sức mạnh hồn xác, hăng hái 
nhiệt tâm phụng sự Chúa và giáo xứ.

Ban Đọc Sác Thánh
Mừng kính Thánh Giêrônimô ngày 30/9, bổn mạng của 

ban Đọc Sách Thánh.  Cộng đòan giáo xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của thánh bổn 
mạng ban cho các thành viên được nhiều ơn lành hồn xác, 
sốt sắng phụng sự Chúa trong nhiệm vụ Đọc Sách Thánh 
trong các thánh lễ.

Giáo Khu 1
Giáo hội mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ngày 

1/10, bổn mạng của giáo khu 1, cộng đoàn Dân Chúa Giáo 
Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng giáo khu 1.  Xin 
Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh bổn mạng 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. 

Thư Mời
Nhân dịp Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu,  

Quan Thầy của Giáo khu 1, giáo khu sẽ xin 1 thánh lễ 
mừng kính Thánh Quan Thầy vào lúc 7:30am Chúa Nhật 
ngày 4/10/2015.

Kính mời toàn thể quý vị trong Giáo khu 1 đến tham dự 
Thánh lễ, trước là mừng kính Thánh Quan Thầy, sau là cầu 
bình an cho mọi giáo dân còn sống và các linh hồn trong 
giáo khu đã qua đời.

Ban Điều hành giáo khu sẽ tổ chức một tiệc mừng kính 
Thánh Quan Thầy theo sự đồng ý của mọi người trong giáo 
khu vào lúc 7pm Chúa Nhật ngày 4/10/2015 tại Hội quán 
của giáo xứ.

Đây cũng là dịp gây thêm tình thân mật và để nâng cao 
tinh thần kính mến Đức Mẹ trong những buổi chiều Tôn 
Vương Đức Mẹ.

Nếu quý vị nào tham dự tiệc mừng, xin ghi danh để 
chúng tôi tiện lo phần ẩm thực.

Mọi chi tiết xin liên lạc chị Phạm Hiền số phone 972-
495-6920, ông Nguyễn Văn Minh số phone 972-675-6405.

Trân trọng kính mời
Thay mặt Ban Điều Hành Giáo khu 1
Trần Văn Mão

II. THÁNH VỊNH NGỢI KHEN

Những Thánh vịnh này có cấu trúc đơn giản: một lời mời gọi 
thờ phượng và ngợi khen, ví dụ Tv 117 “Muôn nước hỡi, nào 
ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Ngài”. Phần chính 
của Thánh vịnh trình bày những lý do ca ngợi Chúa, thường 
bắt đầu bằng từ “vì”; ví dụ “Vì tình Chúa thương ta thật là 
mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm” 
(Tv 117).
Một Thánh vịnh quen thuộc: Thánh vịnh 8
Thánh vịnh mở đầu bằng tâm tình ngợi khen: “Lạy Đức 
Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh Chúa trên 
khắp cả địa cầu” (c.2).
Lý do dâng lời ngợi khen là vì Chúa đã ban cho con người 

phẩm giá, trách nhiệm cao quý: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng 
tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà 
Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” 
(câu 4-5).
Ở đây có thể đối chiếu với Kn 1,1 – 2,3 để cảm nghiệm sâu 
sắc hơn sự vĩ đại của công trình tạo dựng và địa vị cao cả mà 
Thiên Chúa ban cho con người: “Chúa cho con người chẳng 
thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ 
triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt 
muôn loài muôn sự dưới chân” (câu 6-7).
Tất cả chỉ để lời ca tụng ngợi khen càng vút cao hơn nữa: 
“Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh 
Chúa trên khắp cả địa cầu” (câu kết).

Tuần 75:  THÁNH VỊNH (tiếp theo)

[Xem tiếp trang 6]
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Bài đọc thêm
Những CHỦ ĐỀ CHÍNH 

Trong SÁCH THÁNH VỊNH

I. THIÊN CHÚA

Rõ ràng Thiên Chúa là chủ đề lớn nhất của các Thánh vịnh 
đến nỗi có thể nói rằng các Thánh vịnh chỉ nói với Chúa 
và về Chúa. Mọi chủ đề khác cuối cùng cũng hướng về 
Chúa: thế giới này hiện hữu là do Ngài và phải tôn vinh 
chúc tụng Ngài; dân Israel là dân được Chúa tuyển chọn, 
dẫn đưa, yêu thương và trừng phạt trong suốt dòng lịch 
sử; mỗi tín hữu được Ngài dẫn từng bước đi. Quả thật, 
Thiên Chúa hiện diện trong từng lời, từng chữ của các 
Thánh vịnh.

Khi nói về Chúa, các Thánh vịnh có thể sử dụng ngôn ngữ 
như nhân, diễn tả Thiên Chúa bằng những kinh nghiệm 
và tình cảm của con người. Tuy nhiên đây chỉ là hình ảnh, 
còn tự thâm sâu, tác giả Thánh vịnh ý thức rõ ràng Thiên 
Chúa siêu việt trên mọi thụ tạo của Ngài. Tính siêu việt 
này gắn với tính độc nhất, nghĩa là chỉ một mình Chúa là 
Thiên Chúa. Hẳn nhiên có những cách diễn tả như Thiên 
Chúa siêu việt trên các thần (Tv 136,2-3; 97,7-9), hoặc 
nói đến những hữu thể thiêng liêng, có khi nói đến những 
hữu thể thần linh (Tv 8,6), nhưng toàn bộ sách Thánh vịnh 
cho thấy khẳng định độc thần giáo rất rõ ràng. Còn về ma 
quỷ, trong văn bản Hip-ri, ma quỷ không bao giờ được gọi 
tên rõ ràng nhưng chỉ được diễn tả là thù địch của Chúa, 
là những quyền lực xấu xa đe doạ và bách hại các tín hữu.

Một đàng, Thiên Chúa siêu việt trên các loài thụ tạo; đàng 
khác, Ngài lại liên hệ gần gũi với thụ tạo của Ngài. Ngài 
quan phòng lo liệu không những cho thế giới vật chất này 
có trật tự, mà còn để bảo vệ sự công bằng trên trái đất. Với 
người công chính, Ngài là Đấng bảo vệ và trả thù thay cho 
họ; với người tội lỗi có lòng hối cải ăn năn, Ngài là chốn 
nương thân; với kẻ nghèo hèn khiêm tốn, Ngài là lòng 
thương xót, từ tâm và nhân hậu.

II. ƠN CỨU ĐỘ

Thiên Chúa hứa ban Ơn Cứu độ cho con người, nghĩa là 
một ngày nào đó Ngài sẽ can thiệp để bảo đảm sự chiến 
thắng của người công chính trên kẻ bất lương, và khai 
mạc triều đại của Ngài trong một thế giới mới. Lời hứa 
này chưa rõ nét trong những bản văn xa xưa, nhưng ngày 
càng rõ ràng hơn. Ơn Cứu độ sẽ đến tại Sion, núi thánh 
của Chúa. Ơn Cứu độ sẽ đến từ dòng dõi Đavít. Rõ hơn 
nữa, ngày nào đó, một người thuộc dòng dõi Đavít sẽ là 
Đấng Mêsia, vừa là Vua vừa là Tư tế, và sẽ thực hiện nơi 
chính bản thân mình tất cả mọi lời tiên tri. Đấng Mêsia đó 
sẽ bị bách hại nhưng Người sẽ chiến thắng. Người sẽ là vị 
vua hoà bình, mang nơi mình mọi nhân đức của vị vua lý 

tưởng, với trách nhiệm chăn dắt và xét xử toàn thế giới. 
Những mô tả về thời đại Đấng Mêsia cho ta thoáng thấy 
một triều đại mới, khi các dân tộc tuôn đổ về Sion và phủ 
phục trước Thiên Chúa của Israel.

III. CON NGƯỜI

Trước nhan Thiên Chúa, con người thật nghèo nàn và đáng 
thương. Trong rất nhiều Thánh vịnh, con người cất tiếng 
than van về nỗi khốn cùng của mình. Nhưng con người 
không bị bỏ rơi trong tuyệt vọng. Nhờ cầu nguyện, họ đón 
nhận phúc lành và sự đỡ nâng của Đấng Tạo hoá. Thiên 
Chúa giải thoát họ và họ dâng lời chúc tụng tạ ơn Ngài.

Đời sống luân lý hệ tại việc thực thi công chính, tuân giữ 
Lề luật, và tham dự việc thờ phượng. Những việc này 
không đối kháng nhau; đúng hơn đó là những mặt khác 
nhau của cùng một lý tưởng. Đền thờ được nhắc đến trong 
những Thánh vịnh cổ xưa cũng như những Thánh vịnh sau 
này. Vào thời sau này của Do thái giáo, việc nghiên cứu 
và suy niệm lề luật chiếm vị trí quan trọng trong đời sống 
người công chính, nhưng đây cũng không phải là điều gì 
hoàn toàn mới mẻ; đúng hơn, chỉ là nhấn mạnh một khía 
cạnh trong tôn giáo của các tổ phụ.

IV. THƯỞNG PHẠT

Vấn đề thưởng phạt là chủ đề rất quan trọng trong toàn bộ 
lịch sử tôn giáo của Israel, do đó không nên ngạc nhiên khi 
thấy chủ đề này có mặt trong hầu hết các Thánh vịnh. Phần 
lớn các Thánh vịnh phản ánh quan niệm truyền thống của 
dân Israel, cho rằng lòng đạo và hạnh phúc đi đôi với nhau, 
còn đau khổ dứt khoát là hình phạt cho sự ác. Thế nhưng 
kinh nghiệm thực tế xem ra lại không như thế, và tác giả 
Thánh vịnh có thể có nhiều thái độ khác nhau: có khi tác 
giả khẳng định rằng sự thất bại của người công chính chỉ 
là thất bại bên ngoài thôi, ngược lại thành công của kẻ tội 
lỗi chỉ là thành công thoáng qua; có khi chứng kiến sự bất 
công thì tác giả cảm thấy bất nhẫn và than thở với Chúa, 
xin Ngài can thiệp; có khi tác giả nói đến sự thưởng phạt 
của Chúa trong tương lai xa.

Tuy nhiên ta nên cẩn trọng khi nói đến niềm tin vào đời 
sống tương lai được diễn tả trong các Thánh vịnh. Thật 
vậy, tác giả Thánh vịnh vẫn giữ những ý tưởng truyền 
thống về chủ đề này, nghĩa là nói đến sheol như nơi chốn 
bị lãng quên, xa cách thánh nhan Chúa, chứ không phải là 
sự phục sinh như ta hiểu ngày nay.

Trên đây là một vài chủ đề lớn trong sách Thánh vịnh, cũng 
là những mối quan tâm lớn trong đời sống Kitô hữu. Chính 
vì thế, Thánh vịnh luôn có mặt trong kinh nguyện của Hội 
Thánh, đồng thời thích hợp cho mọi người ở mọi nơi và 
mọi thời. 

[Tiếp theo từ trang 5] 
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Rao Hôn Phối - Rao lần II
v	Anh Jose Garza, con ông Ricardo Espinosa Garza và bà 

Maria Ellena Garza, sẽ kết hôn với chị Đỗ Thị Phụng, con ông Đỗ Minh Đích và bà Nguyễn Thị Kim Anh, vào ngày 
thứ Bảy 11/10/2015

v	Anh Anthony Franklin Mignone, con ông Fred A. Mignone và bà Pastsy A. Mignone, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị 
Thùy Trang, con ông Nguyễn Minh Phương và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, vào ngày thứ Bảy 7/11/2015

v	Anh Richard Zhang, con ông David Zhang và bà Elane Chen, sẽ kết hôn với chị Lộc Tiêu, con ông Nhơn Tiêu và bà 
Phụng Lê, vào ngày thứ Bảy 14/11/2015

Ai biết những đôi này có ngăn trở xin cho cha chánh xứ biết

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 20/9/2015

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:           $12,783.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2673):    $50.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):     $50.00
Tiền Quảng Cáo:    $465.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB  Tên                Số Tiền
0057 Dương Công Đức      $15.00
0273 Nguyễn Đức Thái      $10.00
0617 Đinh Quan Hưng    $109.00
0661 Trần Quý Đôn       $20.00
0703 Nguyễn Văn Riền      $20.00
0743 Ngô Bá Nhân     $100.00
0770 Nguyễn Đức Vinh      $10.00
0958 Trần Thị Tách         $5.00
1073 Nguyễn Thanh Nam      $10.00
1209 Nguyễn Ngọc Minh      $10.00
1309 Võ Văn Phúc       $20.00
1418 Trần Phong Andy      $15.00
1512 Mai Văn Trung       $20.00
1682 Nguyễn Phi Lâm      $20.00
1849 Mai Thế Lân     $200.00
1986 Trần Văn Bảo     $200.00
2283 Châu Văn Phơ       $10.00
2347 Vũ Lisa        $20.00
2362 Phạm Quốc Anh      $20.00
2475 Nguyễn Văn Hân        $5.00
2503 Nguyễn Bằng Giang      $50.00
2596 Cao Sơn Ca         $5.00
2651 Mạc Hồng Sơn       $20.00
2658 Phạm Khắc Nghĩa      $10.00
2661 Đinh Thị Hòa         $3.00
  Hội Quán              $7,670.50

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 9 & 10 / 2015

27/09:   Ngày cuối cùng cancel và refund các lớp học 
 Giáo lý, Việt Ngữ và TNTT
29/09:   Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, 
 và Raphael Bổn mạng Ban Giúp Lễ và Ban Trật Tự
30/09:   Lễ kính Thánh Giêrônimô
 Bổn mạng Ban Đọc Sách Thánh
01/10:  Thứ Năm đầu tháng
 Chầu Thánh Thể bắt đầu từ sau thánh lễ 7pm
 Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 Bổn mạng Giáo khu 1
02/10:   Thứ Sáu đầu tháng
 Chầu Thánh Thể  nguyên ngày  
 từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện 
03/10:   Lớp Rửa tội trẻ em lúc 7:00PM tại nhà Giêrađô
03/10:  Mass celebrating the 125th Anniversary of the
 Diocese of Dallas at Cathedral Guadalupe - 4pm
04/10:   Khai giảng lớp Giáo lý 150 giờ-Letter of St. Paul,
 lúc 1:45pm, phòng 101 nhà Giêrađô
 Kính Thánh Phanxicô Assisi
 Bổn mạng Đoàn Thanh Niên
07/10:   Khai giảng lớp Giáo lý 150 giờ-Lịch Sử Giáo Hội 
 lúc 7:45pm, phòng 139 TTTAP
 Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu 4
09/10:  Thánh Lễ cầu cho các gia đình trong giáo xứ 
 Chầu Thánh Thể  nguyên ngày  
 từ 7:30am -7:00pm tại nhà Nguyện 
10/10:   Rửa tội trẻ em lúc 4:00PM tại nhà thờ
13/10:   Kính Đức Mẹ Fatima – Bổn mạng Giáo khu 3
16/10:   Lễ kính Thánh Giêrađô Majella: 7:00pm
 Bổn mạng Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Giêrađô
               Làm phép và phát bánh Giêrađô trong thánh lễ 7pm
18/10:   Xin tiền lần II cho World Mission Sunday
22,23,24/10:  Đại Hội Giáo Lý 2015 
 UD Ministry Conference 2015
25/10:   Xin tiền lần II cho Diocesan Priests Retirement 
 (cho Địa phận Dallas) 
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 27/9/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    A/C Nguyễn Bình John      972-697-2729
           2421 Homestead Pl., Garland, TX 75044

Giáo Khu 2    A/C Nguyễn Tùng Khánh  972-822-0556

           3009 Galaxie Rd., Garland, TX 75044

Giáo Khu 8    A/C Thanh  469-487-5103     
                     7613 Northpoint Dr., Rowlett, TX 75089

Giáo Khu 10   Bà Nguyễn Ngọc Ánh 214-264-5978     
                    2522 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 11  Ô/B Trương Cao Sơn 214-474-0276     
                     108 Waterwood Drive, Wylie, TX 75098

Community Viewing of Papal Mass 
at Klyde Warren Park

All are invited to be part of the historic visit of Pope 
Francis to the United States. A special Pope Francis 
LIVE in the Park viewing event is planned in Klyde 
Warren Park in downtown Dallas. The Cathedral of 
Guadalupe will host a LIVE simulcast of the Holy 
Father’s closing Mass in the United States on Sunday, 
Sept. 27th from 2:00 to 5:00 p.m. 
The event is an opportunity to come together as a 
Catholic community to celebrate and support our Holy 
Father and view LIVE on big screens in the park as he 
celebrates Mass and delivers the homily at the historic 
World Meeting of Families. The Klyde Warren Park 
event will begin with a bilingual Praise and Worship 
concert at 2 p.m. followed by the LIVE simulcast of the 
Papal Mass in Philadelphia at 3 p.m. Immediately 
following the Mass, Bishop Farrell will offer a special 
Blessing of Families. 
The event is sponsored by The Catholic Foundation 
and the Jethsuby Fund. Admission is free. Attendees 
are encouraged to wear white or yellow in honor of the 
Holy Father.


