
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

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 .................. 6:30 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 6-10: Thánh Brunô, Linh mục, Chân phước Marie Rose

Thứ Hai 5-10: Thánh Faustina Kowalska, Tiến sĩ

Thứ Tư 7-10: Lễ Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ

Thứ Năm 8-10: trong tuần thứ 27 thường niên năm B

Thứ Sáu 9-10:  Thánh Denis, Giám mục và các Bạn tử đạo
      Thánh Gioan Lêônarđô, Linh mục

Thứ Bảy 10-10: trong tuần thứ 27 thường niên năm B

Chúa Nhật 11-10: tuần thứ 28 thường niên năm B

CHúA NHậT TÔN TRọNG Sự SỐNG 4/10/2015, TuầN THứ 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



Sau khi Đức Thánh Cha Phanxcicô ban 
hành Tông thư Tự sắc Mitis Iudex 

Dominus Iesus (“Chúa Giêsu, Vị Thẩm 
Phán Nhân Hậu”) vào ngày 15 tháng 8 vừa qua liên quan 
đến việc cải cách thủ tục giáo luật về tiến trình “tiêu hôn”, 
một số người không hiểu chuyện cho rằng ngài cho phép 
ly dị dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn (!) Điều này cũng 
dễ hiểu vì nhiều người, kể cả người Công giáo, cho rằng 
thủ tục “tiêu hôn” là một dạng thức “ly dị kiểu Công 
giáo”. Thật ra không phải vậy! Điều mà chúng ta quen 
gọi là “tiêu hôn” đúng ra phải gọi là tuyên bố của Giáo 
hội về sự vô hiệu của một cuộc hôn nhân ngay từ đầu sau 
khi Tòa án của giáo phận điều tra và thấy rằng cuộc hôn 
nhân này (trong hoặc ngoài Giáo hội) vẫn thiếu một số 
yếu tố căn bản để hình thành hôn nhân đúng nghĩa, chẳng 
hạn như người phối ngẫu từng kết hôn trước đây bất kể 
đã có giấy ly dị ngoài đời hay không, hoặc bị ép buộc kết 
hôn, hoặc kết hôn giả, hoặc thiếu óc phán đoán nghiêm 
trọng về quyền lợi và nghĩa vụ chính yếu của việc trao ban 
và lãnh nhận nhau trong hôn nhân,… 

Đúng thế, từ bao đời nay, Giáo hội vẫn luôn tuân theo 
điều Chúa Giêsu nói với những người Biệt phái trong bài 
Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường niên năm B hôm nay: 
“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm 
nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa 
cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một 
xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ 
là một xương, một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối 
hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10:6-9). 

Được Chúa Giêsu dạy rõ ràng như thế, Giáo hội luôn 
xác tín rằng bất kỳ hôn nhân nào giữa một người nam và 
một người nữ cũng là một giao ước để “tạo thành một sự 
hiệp thông trọn vẹn cả cuộc sống và tự bản chất, giao 
ước này hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như hướng 
đến việc sinh sản và giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng 
giao ước hôn nhân giữa hai người đã được Rửa tội lên 
hàng bí tích” (Giáo luật, điều 1055). Vì thế, Giáo hội 
xem các cuộc hôn nhân tự nhiên (giữa hai người ngoại, 
hoặc giữa một người Kitô hữu và một người ngoại) vẫn 
là một giao ước bất khả phân ly, bất kể họ đã có giấy ly 
dị dân sự. Riêng đối với người Công giáo, hôn nhân được 
xem là thành sự (valid) khi hôn nhân của họ được diễn 

Câu ghi lòng cho tuần: Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Mc 10, 9

ra theo đúng thể thức về giáo luật tức là có sự hiện diện 
của đại diện Hội thánh, thường là Linh mục, và 2 người 
chứng và được cử hành trong Nhà thờ Công giáo.

Trong một thế giới mà ý nghĩa hôn nhân ngày càng bị 
xem rẻ qua nạn ly dị hoặc bị đánh tráo bởi cái gọi là “hôn 
nhân đồng tính”, Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người hãy 
trở lại thuở ban đầu để khám phá kế hoạch nguyên thủy 
của Thiên Chúa. Đó là một lời kêu gọi hãy trở về với 
gốc rễ của hôn nhân tức là một lời mời gọi đối với người 
nam và người nữ hãy nhận ra sự cam kết yêu thương với 
nhau trong cái nhìn của Thiên Chúa. Đúng thế, hôn nhân 
là một định chế đầu tiên do Thiên Chúa thiết lập, trước 
cả định chế quốc gia và do đó người Kitô hữu không thể 
nào chấp nhận từ ngữ “ly dị” hoặc “hôn nhân đồng tính” 
trong tự điển hôn nhân gia đình, bất kể chúng đã được 
hợp pháp hóa bởi luật lệ quốc gia. 

Chúa nhật ngày 4 tháng 10 hôm nay cũng được 
Giáo hội Hoa Kỳ gọi là Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống 
(Respect Life Sunday) với chủ đề “Mỗi Sinh Mạng Đều 
Đáng Sống” (“Every Life is Worth Living”) nhắc nhở 
chúng ta hãy tôn trọng và bảo vệ sự sống và phẩm giá 
con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời: Có thể đó 
là một thai nhi ngay cả khi mang bệnh hiểm nghèo, hoặc 
một người mẹ đối diện với bệnh ung thư mãn tính, hoặc 
một cụ ông với sức khỏe suy tàn trong viện dưỡng lão. 
Những người này đều cần đến sự giúp đỡ của xã hội và 
tất cả đều đáng sống. Lòng yêu thương thật sự theo tinh 
thần Phúc Âm không cho phép chúng ta chối bỏ sự đau 
khổ của chính mình và của người khác bằng cách tước 
đoạt sự sống và phẩm giá con người qua việc phá thai và 
trợ tử.

Thiết tưởng con người chỉ có thể học biết sự tôn trọng 
và bảo vệ sự sống cũng như phẩm giá con người từ trong 
một môi trường gia đình biết nỗ lực sống thánh thiện và 
yêu thương bởi vì chính trong “giáo hội tại gia” này mà 
Thiên Chúa biểu lộ sự trung tín yêu thương của Ngài nơi 
sự hiệp thông trọn vẹn và trọn đời của vợ chồng trong đời 
sống hôn nhân.

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin hãy ban cho các đôi vợ 
chồng thêm niềm vui, bình an và sự cậy trông để có thể 
sống trung tín với nhau mãi mãi. Amen.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



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

V Chuùa Nhaät XXVII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 3 v Ngaøy 4-10-2015   V

Thöù Saùu ngaøy 9/10 (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

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. Leä phí 
ghi danh sôùm cho ñeán ngaøy 25/9/2015 laø 60 Myõ kim/
ngöôøi. 

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/

LÔÙP HOÏC CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO LYÙ 150 GIÔØ
Theo yeâu caàu cuûa Ñöùc Cha Kevin Farrell, caùc tín höõu 
trong Giaùo phaän Dallas caàn hoïc hoûi theâm veà giaùo lyù haàu 
ñöôïc vöõng vaøng trong ñôøi soáng ñöùc tin cuõng nhö ñeå coù 
theå höôùng daãn ñöùc tin cho nhöõng ngöôøi khaùc, ñaëc bieät 
laø caùc con em trong gia ñình vaø hoïc sinh trong Giaùo xöù. 
Vì theá, xin môøi moïi ngöôøi coá gaéng thu xeáp thôøi gian 
ñeán tham döï caùc lôùp “Lòch Söû Giaùo Hoäi”, vaø “Letters of 
St.Paul”.  Hai lôùp naøy naèm trong chöông trình Continuing 
Catechetical Formation (Giaùo lyù 150 Giôø) cuûa Giaùo phaän 
Dallas.  Neáu quyù vò muoán nhaän CCF credit, xin tham döï 
ñaày ñuû caùc buoåi hoïc cuûa moãi lôùp.    

Moân hoïc:  Lòch Söû Giaùo Hoäi (10 tín chæ/credits)
Ngaøy:  07, 14, 28 thaùng 10, vaø 4, 11, 18 thaùng 11
Giôø:  7:45pm – 9:30pm
Leä Phí:  20 Myõ kim
Giaûng vieân:  Thaày Phoù teá Phaoloâ Hoaøng Thaønh Ñöùc, 
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 vaø noäp leä phí vôùi Coâ Ngoïc Hieáu ôû soá ñieän 
thoïai 214-235-3523, email (hieutayninh71@yahoo.
com) hay vaøo website: http://www.signupgenius.com/

go/10c0f4ea9a722abfc1-introduction1

Hoïp Phuï Huynh Lôùp Döï Bò RLLÑ
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Döï Bò Röôùc Leã Laàn 
Ñaàu ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 04 thaùng 10, 1giôø45 – 
3giôø, ôû Nhaø Gierañoâ.   Lôùp DBRLLÑ laø Lôùp GL_2A, 
GL_2B, GL_2C, GL_2J, vaø GL_2K.

World Youth Day – Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû
INFORMATIONAL MEETING 

If you are interested in attending this exciting 
pilgrimage, please attend an informational meeting on 
Sunday, October 18, 2015 in rm 132 of the TTAP at 
1:45pm – 3pm .    This trip promises to be a wonderful 
spiritual experience as it is held in the birth country of 
St. John Paul II, founder of World Youth Day!  Space 
is limited.

When is it?  July 21 – August 2, 2016
Where is it?  Krakow, Poland
Who’s invited? Ages 18 – 30 

CHUÙC MÖØNG TAÂN PHOÙ TEÁ
Trong taâm tình hieäp thoâng vaø caûm taï Thieân Chuùa, 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng 
OÂng Baø Coá Leâ Long Haûo nhaân dòp Thöù nam laø:

Thaày Joseph Leâ
Seõ ñöôïc Ñöùc Cha Joseph R. Kopacz cuûa Giaùo phaän 
Jackson, MS, truyeàn chöùc Phoù teá vaøo thöù Baûy ngaøy 10 
thaùng 10 naêm 2015.

Nguyeän xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Meï Haèng 
Cöùu Giuùp ban cho Thaày Taân Phoù teá ñöôïc bình an vaø 

nieàm vui trong vieäc phuïc vuï Tin Möøng. 

Eucharistic Adoration
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration 
with music, Scripture & reflection in accordance with 
Pope Francis’s intentions, personal prayer time, and 
optional Sacrament of Reconciliation

Corpus Domini
All young adults are invited

Every 3rd Thursday of the month from 8pm-9pm

Mother of Perpetual Help Catholic Church
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Rao Hoân Phoái
Rao laàn III

* Anh Jose Garza, con oâng Ricardo Espinosa 
Garza vaø baø Maria Ellena Garza, seõ keát hoân vôùi chò Ñoã 
Thò Phuïng, con oâng Ñoã Minh Ñích vaø baø Nguyeãn Thò 
Kim Anh, vaøo ngaøy thöù Baûy 11/10/2015

* Anh Anthony Franklin Mignone, con oâng Fred 
A. Mignone vaø baø Pastsy A. Mignone, seõ keát hoân vôùi 
chò Nguyeãn Thò Thuøy Trang, con oâng Nguyeãn Minh 
Phöông vaø baø Nguyeãn Thò Bích Thuûy, vaøo ngaøy thöù 
Baûy 7/11/2015

* Anh Richard Zhang, con oâng David Zhang 
vaø baø Elane Chen, seõ keát hoân vôùi chò Tieâu Loäc, con 
oâng Tieâu Nhôn vaø baø Leâ Phuïng, vaøo ngaøy thöù Baûy 
14/11/2015

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

Lòch Xöû Duïng Phoøng OÁc Giaùo Xöù
Töø ngaøy 4/10/2015 - 10/10/2015

Ngaøy Giôø  Phoøng Sinh Hoaït 

Trung taâm Thaùnh An Phong
4/10 3am-4:30pm 132 Legio Junior hoïp 

4/10 9am-4:30pm 137 Lôùp GL, VN 

4/10 9am-4:30pm 138 Lôùp GL, VN 

4/10 9am-4:30pm 139 Lôùp GL, VN 

4/10 9am-4:30pm 140 Lôùp GL, VN 

4/10 9am-4:30pm 141 Lôùp GL, VN 

4/10 9am-4:30pm 142 Lôùp GL, VN 

4/10 2:30pm-4:30pm 115 Lôùp GL Theâm Söùc ngöôøi lôùn

5/10 7pm-10pm 142 Cursillo hoïp 

6/10 7:30pm-9:30pm 139,141 Lôùp GL Döï Toøng 

6/10 7pm-9pm 137,138,140,142 Lôùp Anh vaên ESL 

7/10 7:30pm-10pm 138,142 Legio hoïp 

7/10 7pm-9pm 132,137,140 Lôùp Luyeän thi quoác tòch 

7/10 7pm-10pm 139, 141 Lôùp CCF - Church History 

8/10 7pm-9pm 137,138,140,142 Lôùp Anh vaên ESL 

9/10 8pm-10pm 115 CD Fiat taäp haùt 

9/10 6pm-8pm  132 CD Thieáu Nhi taäp haùt 

9/10 8pm-10pm 132 CD Gioan Vianney taäp haùt

10/10 9am-10:30am  138,141,142 Legio hoïp

Nhaø Gieârañoâ
2/10 8pm-10pm 101 CD Trinh Vöông taäp haùt 

2/10 8pm-10pm 103 CD Thaùnh Linh taäp haùt 

4/10 1:45pm-3pm Lobby Hoïp Phuï Huynh lôùp RLLD 

4/10 1pm-5pm 101 Lôùp CCF - Letters of St. Paul

Nhaø Thôø
4/10 3:30pm-5pm 103 CD Augustine taäp haùt 

4/10 6pm-7:30pm 103 CD Augustine taäp haùt 

10/10 12pm-1:30pm  Ñaùm Cöôùi 

10/10 2:30pm-4pm  Ñaùm Cöôùi 

10/10 4pm-5pm  Röûa toäi treû em

Hoäi Quaùn TTTAP
4/10 3pm-10pm  Giaùo khu 1 möøng Boån maïng 

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
Ñoaøn Thanh Nieân Phanxicoâ Assisi
Nhaân dòp Leã Thaùnh Phanxicoâ Assisi (4/10), Boån maïng 
Ñoaøn Thanh Nieân, xin Chuùa qua lôøi chuyeån caàu cuûa 
Thaùnh Boån maïng ban cho caùc baïn ñöôïc loøng yeâu meán 
Chuùa thieát tha, luoân haêng haùi soáng Ñaïo vaø truyeàn 
Ñaïo, tích cöïc ñoùng goùp taøi naêng, söùc löïc cho söï phaùt 
trieån cuûa Giaùo xöù.  Xin chuùc möøng!

Giaùo Khu 4
Ngaøy 7/10 kính Ñöùc Meï Maân Coâi, boån maïng cuûa giaùo 
khu 4. Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp chuùc möøng giaùo khu 4.  Xin Chuùa, qua lôøi 
caàu baàu cuûa Ñöùc Meï ban cho moãi gia ñình trong giaùo 
khu ñöôïc muoân ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây 
döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp hôn. 

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 3/10/2015 cuûa ñoâi taân hoân:

Brian Traàn & Quyeân Dieäp
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò 

soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.
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Thö Môøi
Nhaân dòp Leã Kính Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu,  

Quan Thaày cuûa Giaùo khu 1, giaùo khu seõ xin 1 thaùnh 
leã möøng kính Thaùnh Quan Thaày vaøo luùc 7:30am Chuùa 
Nhaät ngaøy 4/10/2015.

Kính môøi toaøn theå quyù vò trong Giaùo khu 1 ñeán tham 
döï Thaùnh leã, tröôùc laø möøng kính Thaùnh Quan Thaày, sau 
laø caàu bình an cho moïi giaùo daân coøn soáng vaø caùc linh 
hoàn trong giaùo khu ñaõ qua ñôøi.

Ban Ñieàu haønh giaùo khu seõ toå chöùc moät tieäc möøng 
kính Thaùnh Quan Thaày theo söï ñoàng yù cuûa moïi ngöôøi 
trong giaùo khu vaøo luùc 7pm Chuùa Nhaät ngaøy 4/10/2015 
taïi Hoäi quaùn cuûa giaùo xöù.

Ñaây cuõng laø dòp gaây theâm tình thaân maät vaø ñeå naâng 
cao tinh thaàn kính meán Ñöùc Meï trong nhöõng buoåi chieàu 
Toân Vöông Ñöùc Meï.

Neáu quyù vò naøo tham döï tieäc möøng, xin ghi danh ñeå 
chuùng toâi tieän lo phaàn aåm thöïc.

Moïi chi tieát xin lieân laïc chò Phaïm Hieàn soá phone 
972-495-6920, oâng Nguyeãn Vaên Minh soá phone 972-
675-6405.

Traân troïng kính môøi
Thay maët Ban Ñieàu Haønh Giaùo khu 1

Traàn Vaên Maõo

Are you ready to be a part of something huge?
HIKE FOR LIFE is Texas' oldest Pro Life event. 
It is a pro-life walk held once a year in various 
locations around Texas that raises money for area 
Crisis Pregnancy Centers and raises awareness of the 
dignity of all human life, from conception to natural 
death. Your involvement in the Hike will help area 
Crisis Pregnancy Centers to continue their life saving 
mission.
Sign up at HikeForLifeTexas.com
Mckinney – Ervin Park   Oct 17
Dallas – Bachman Lake   Oct 17
Rowlett – Lakes of Springfield   Oct 17

Reflections on Pope Francis Visit
September 30, 2015 BY BISHOP KEVIN J. FARRELL 

What a wonderful experience of being Catholic this past 
week has been; overwhelming, but exhilarating! The visit 
of Pope Francis had a positive impact on both Catholics 
and non-Catholics alike.

After more than a year of preparation, the Holy 
Father finally arrived in Washington. His trip was such a 
kaleidoscope of experiences that it will take a while to sort 
them out. I will be doing a series of blogs on the pastoral 
lessons he brought to us.

What struck me most was that he came more as a pastor 
than as a pontiff or prophet. Of course everything he said 
was prophetic in nature but not as a command but as an 
invitation. His speech to the Congress was a pastoral 
reflection on how to govern. Critics have pointed out that 
he did not mention the name of Jesus, but the Gospel 
message was at the heart of his message to the lawmakers 
of our nation. He spoke of the Gospel values of mercy, 
compassion for the poor, for migrants and for our common 
home.

When he spoke to the bishops, his words again were 
those of a pastor reminding us, his fellow bishops that, 
“whenever a hand reaches out to do good or to show the 
love of Christ, to dry a tear or bring comfort to the lonely, 
to show the way to one who is lost or to console a broken 
heart … know that the Pope is at your side and supports 
you.” Of course, he was being a minister to ministers, 
something we all must be.

It was amazing how patient people were, hoping to get 
a glimpse of the Holy Father. People standing for hours in 
front of the capital, waiting along the street for the Pope in 
his Popemobile or black Fiat to pass, and standing in long 
lines for security checks, all were witnessing to their faith 
in Jesus Christ and their love of the Holy Father.

I returned on Thursday, so I missed the New York 
and Philadelphia events, but almost felt as if were there 
on Sunday afternoon at Klyde Warren Park, where I sat 
with more than 3,500 people of all ages for the Pope’s 
final celebration of Mass closing the World Meeting of 
Families. Surrounded by so many of our local families, 
young people, seniors, a real Catholic mosaic, I felt a great 
sense of community and appreciation in being Catholic.

The excitement continued into Monday at the Bishop 
Farrell Invitational, where 230 generous golfers joined 
us for a day of fellowship that contributed thousands of 
dollars to scholarships for students to attend our Catholic 
schools.

Yes, it has all truly been a rich blessing for me. I thank 
our Heavenly Father for the privilege to serve as the bishop 
of this great diocese and I am indeed proud to be Catholic.



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

V Chuùa Nhaät XXVII Thöôøng Nieân - Naêm B v Trang 6 v Ngaøy 4-10-2015   V

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 27/9/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,815.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2674): $50.00 
Tieàn Khaán: $1,301.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $225.00 
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00 
Hoäi Baùc AÙi: $177.00 
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $423.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0015  AÅn Danh  $50.00 
0114 Traàn Trinh $20.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00 
0362 Ngoâ Anh Tuaán $5.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00 
0605 Vuõ Quang Trung $200.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $10.00 
0703 Nguyeãn Vaên Rieàn $10.00 
1342 Nguyeãn Thò Haïnh $5.00 
1418 Traàn Phong Andy $20.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1971 Nguyeãn Thò Ngoïc Haø $20.00 
2070 Traàn Ñöùc Hoan $10.00 
2126 Nguyeãn Tieán Long $5.00 
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2277 Phan Ñöùc Huaán $5.00 
2504 Leâ Thaønh Nhaân $50.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $50.00 
2619 Phaïm Ñöùc Taân $10.00 
 Hoäi Quaùn $6,120.00
 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0077 Lyù Kim Phieán $100.00 
0224 Nguyeãn Thò Huyeàn Nga 
 (Nameplate & Niche) $2,350.00 
0272 AÅn Danh $350.00 
0374 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0465 Huyønh Thò Lieân $500.00 
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 4/10/2015

Giaùo Khu 2 A/C Phaùp Traâm 469-865-3785  
 2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4  A/C Nguyeãn Vaên Keát 972-496-1353 
 2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 10 OÂ/B Vuõ Vaên Löôïng 972-530-2247 
 1730 Lantana Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Hoaøng Vaên & Chi  972-429-8655 
 501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm 
Ñoïc kinh toái thöù Baûy ngaøy 3/10/2015 luùc 7:30pm  
Nhaø OÂ/B Phaïm Vaên Loan 972-414-6264

 1826 Guildford St., Garland, TX 75044

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 10 / 2015

04/10:  Ngaøy Toân Troïng Söï Soáng 
 Khai giaûng lôùp Giaùo lyù 150 giôø-Letter of St. 

Paul, luùc 1:45pm, phoøng 101 nhaø Gieârañoâ
             Kính Thaùnh Phanxicoâ Assisi – Boån maïng 

Ñoaøn Thanh Nieân
  Hoïp Phuï huynh caùc em döï bò Röôùc leã laàn ñaàu 

taïi nhaø Gieârañoâ luùc 1:45pm
07/10:   Khai giaûng lôùp Giaùo lyù 150 giôø-Lòch Söû Giaùo 

Hoäi luùc 7:45pm, phoøng 139 TTTAP
 Kính Ñöùc Meï Maân Coâi – Boån maïng Giaùo khu 4
09/10:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo xöù 
  Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy  töø 7:30am 

–7:00pm taïi nhaø Nguyeän 
10/10:   Röûa toäi treû em luùc 4:00PM taïi nhaø thôø
13/10:   Kính Ñöùc Meï Fatima – Boån maïng Giaùo khu 3
16/10:   Leã kính Thaùnh Gieârañoâ Majella: 7:00pm
  Boån maïng Chi Hoäi Baûo Trôï Ôn Goïi Gieârañoâ
  Laøm pheùp vaø phaùt baùnh Gieârañoâ trong thaùnh leã 7pm
18/10:   Xin tieàn laàn II cho World Mission Sunday
  Informational Meeting about World Youth 

Day at room 132 TTTAP at 1:45pm 
22,23,24/10: Ñaïi Hoäi Giaùo Lyù 2015 - UD Ministry 

Conference 2015
25/10:   Xin tieàn laàn II cho Diocesan Priests 

Retirement (cho Ñòa phaän Dallas) 
30&31/10: Community Sale giuùp ngöôøi ngheøo töø 7am-

7pm taïi nhaø Gieârañoâ
30/10:    Buoåi caàu nguyeän cho Söï Soáng caùc Thai 

Nhi töø 12pm-6pm taïi Southwestern Abortion 
Facility 8616 Greenville Ave. Dallas, TX 75243
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Tuaàn 76 (Tuaàn 1 phaàn Taân Öôùc): Tin Möøng theo Thaùnh Marco (chöông 1-8)

I. TOÅNG QUAÙT
1. Tin Möøng Marco: moät trong boán böùc chaân 

dung cuûa Chuùa Gieâsu
Ña soá caùc hoïc giaû Taân Öôùc ngaøy nay nhìn nhaän raèng 

Tin Möøng Marcoâ laø saùch Tin Möøng ñaàu tieân, vaø laø nguoàn 
ñöôïc thaùnh Mattheâu vaø Luca söû duïng khi bieân soaïn saùch 
Tin Möøng cuûa caùc ngaøi. Coøn Tin Möøng Gioan xem ra 
khoâng bieát ñeán ba saùch Tin Möøng treân. Khi linh höùng cho 
boán thaùnh söû vieát saùch Tin Möøng, yù ñònh cuûa Chuùa khoâng 
chæ laø ñeå caùc ngaøi ghi laïi nhöõng söï kieän coù tính lòch söû, 
nhöng coøn nhaèm ñaùp traû nhöõng nhu caàu thieâng lieâng khaùc 
nhau trong coäng ñoàng Daân Chuùa vaøo thôøi kyø môùi thaønh 
laäp. Ngaøy nay coäng ñoaøn tín höõu cuõng coù nhöõng nhu 
caàu thieâng lieâng khaùc nhau, vaø ñöùc tin cuûa ta ñöôïc nuoâi 
döôõng nhôø caû boán saùch Tin Möøng. Khi ñoïc Tin Möøng 
Marco, ta seõ gaëp ñöôïc chaân dung ñôn giaûn nhaát cuûa Chuùa 
Gieâsu nhöng cuõng raát ñoøi hoûi vì Marco taäp trung vaøo 
yù nghóa ñau khoå vaø söï cheát cuûa Chuùa. Cuøng vôùi thaùnh 
Marco, ta ñöôïc môøi goïi khaùm phaù yù nghóa cuûa söï soáng vaø 
söï cheát baèng caùch tín thaùc troïn veïn nôi Thieân Chuùa vaø 
heát loøng phuïc vuï tha nhaân.

2. Moät caùi nhìn toång theå veà Tin Möøng Marco
Tin Möøng Marco phaùt trieån tuaàn töï theo ba giai 

ñoaïn. Trong giai ñoaïn thöù nhaát (chöông 1 – 8), Chuùa 
Gieâsu ñöôïc giôùi thieäu nhö nhaø rao giaûng vó ñaïi vaø ñaáng 
chöõa laønh ñaày quyeàn naêng. Nhöng xem ra ngöôøi ta khoâng 
hieåu ñöôïc caên tính ñích thöïc cuûa Chuùa, keå caû caùc moân 
ñeä cuõng khoâng hieåu. Roài baát ngôø, caên tính ñoù ñöôïc baøy 
toû : “Con Ngöôøi seõ phaûi chòu ñau khoå nhieàu...” (8,31), vaø 
ngöôøi theo Chuùa cuõng thaáy ñöôïc ñaâu laø ñöôøng phaûi ñi : 
“Ai muoán theo toâi, haõy boû mình ...” (8,34).

Trong giai ñoaïn thöù hai (chöông 9-15), ñôøi soáng 
moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa ñöôïc trình baøy töø töø, vaø ñænh 
cao laø “Con Ngöôøi khoâng ñeán ñeå ñöôïc ngöôøi ta phuïc vuï 
nhöng ñeå phuïc vuï vaø hieán maïng soáng laøm giaù chuoäc cho 
nhieàu ngöôøi” (10,45). YÙ nghóa naøy ñöôïc theå hieän troïn veïn 
trong cuoäc thöông khoù vaø caùi cheát cuûa Chuùa (chöông 14-
15).

Theá nhöng caùi cheát cuûa Chuùa khoâng phaûi laø ñieåm 
keát thuùc. Giai ñoaïn thöù ba baét ñaàu baèng vieäc loan baùo 
Chuùa phuïc sinh vaø vieäc Ngaøi ñeán Galileâ tröôùc caùc moân 
ñeä (16,6-7). Giai ñoaïn naøy vaãn ñang tieáp tuïc trong ñôøi 
soáng cuûa Hoäi Thaùnh cho ñeán khi Chuùa quang laâm.

3. Nhöõng chuû ñeà chính trong Tin Möøng Marco
Nhaân tính cuûa Chuùa Gieâsu

Trong boán saùch Tin Möøng, thaùnh Marco laø ngöôøi 
nhaán maïnh ñeán khía caïnh con ngöôøi nôi Chuùa Gieâsu 
nhieàu nhaát : Ngaøi quaùt maéng (1,25), giaän döõ buoàn phieàn 
(3,5), böïc boäi khoù chòu (10,14). Chæ coù Marco ghi nhaän 
chi tieát trong vieäc Chuùa Gieâsu cho moät beù gaùi soáng laïi, 
“ngaøi baûo hoï cho con beù aên” (5,43). Chæ coù Marco ghi 
nhaän Chuùa ñöa maét nhìn anh thanh nieân giaàu coù vaø ñem 
loøng yeâu meán (10,21) tröôùc khi ñoøi hoûi anh phaûi töø boû 
neáu muoán theo Chuùa. Thaùnh Marco coøn cho thaáy Chuùa 
Gieâsu böïc boäi khoù chòu vì söï toái daï cuûa caùc moân ñeä (4,13; 
8,14-21). Vì theá khi ñoïc Marco, moät ñaøng ta thaáy Chuùa 
Gieâsu laø Con Thieân Chuùa quyeàn naêng, ñaøng khaùc ta laïi 
thaáy Chuùa raát “ngöôøi.” Do ñoù caûm thaáy deã ñeán gaàn Chuùa 
vì Ngaøi cuõng coù nhöõng kinh nghieäm veà cuoäc soáng nhö ta 
vôùi nhöõng hæ noä aùi oá cuûa con ngöôøi!

Loøng tín thaùc
Theo thaùnh Marco, daáu chæ ñích thöïc cuûa ngöôøi moân 

ñeä laø söï tín thaùc (tin töôûng, phoù thaùc). Xem ra caùc moân 
ñeä chæ nhìn Chuùa Gieâsu nhö Ñaáng Cöùu Theá ban cho hoï coù 
baùnh aên (6,34-44; 8,1-10) chöù khoâng thaáy ñöôïc Ngaøi laø 
Ngöôøi Toâi tôù ñau khoå, Ñaáng ban cho hoï söï soáng nhôø caùi 
cheát cuûa Ngaøi (10,35-45). Chuùa Gieâsu coù theå chöõa laønh 
cho ngöôøi muø veà phaàn xaùc (8,22-26; 10,46-52) nhöng 
xem ra Chuùa khoâng chöõa ñöôïc söï muø loaø taâm trí cuûa caùc 
moân ñeä! Ñaây laø ñieàu thaùnh Marco nhaán maïnh trong Tin 
Möøng cuûa ngaøi, vôùi hi voïng raèng ngöôøi ñoïc seõ bieát ñaët 
troïn nieàm tín thaùc vaøo Chuùa Gieâsu laø Ñaáng ñaõ duøng söï 
cheát ñeå ban taëng yù nghóa cho ñôøi soáng vaø nhöõng ñau khoå 
cuûa con ngöôøi.

Phuïc vuï tha nhaân, phöông theá vaùc thaäp giaù haèng 
ngaøy

Nhaán maïnh ñeán lôøi môøi goïi boû mình, vaùc thaäp giaù 
theo Chuùa, thaùnh Marco cuõng cho thaáy caùch theá theå hieän 
trong ñôøi soáng haèng ngaøy : phuïc vuï tha nhaân thay vì ñeå 
ngöôøi ta phaûi phuïc vuï mình (10,44). Tinh thaàn ñoù phaûi 
laø ñònh höôùng cho moïi choïn löïa vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi 
moân ñeä Chuùa Gieâsu.

4. Tin Möøng Marco trong phuïng vuï
Tröôùc Coâng ñoàng Vaticano II, haàu heát caùc baøi ñoïc 

Tin Möøng trong phuïng vuï Thaùnh Leã ñöôïc ruùt ra töø Tin 
Möøng Mattheâu. Sau Vaticano II, Saùch Caùc Baøi Ñoïc cho 
ta ñöôïc tieáp caän nhieàu hôn vôùi caùc baûn vaên khaùc. Tin 
Möøng Marco ñöôïc choïn ñoïc trong haàu heát caùc Chuùa nhaät 
Naêm B (chu kyø ba naêm). Ta cuõng ñöôïc nghe ñoïc Tin 
Möøng Marco trong caùc leã ngaøy trong tuaàn (8 tuaàn tröôùc 
khi vaøo muøa Chay).  (Tieáp theo kyø tôùi)
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“What God has joined together, let no man put asunder”
Scripture: Mark 10:2-16

And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” 3 He answered 
them, “What did Moses command you?” 4 They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce, and 

to put her away.” 5 But Jesus said to them, “For your hardness of heart he wrote you this commandment. 6 But from 
the beginning of creation, `God made them male and female.’ 7 `For this reason a man shall leave his father and 
mother and be joined to his wife, 8 and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. 9 
What therefore God has joined together, let not man put asunder.” 10 And in the house the disciples asked him again 
about this matter. 11 And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against 
her; 12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”

13 And they were bringing children to him, that he might touch them; and the disciples rebuked them. 14 But when 
Jesus saw it he was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs 
the kingdom of God. 15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter 
it.” 16 And he took them in his arms and blessed them, laying his hands upon them.

Meditation: What is God’s intention for our state 
in life, whether married or single? Jesus deals 

with the issue of divorce by taking his hearers back to the 
beginning of creation and to God’s plan for the human race. 
In Genesis 2:23-24 we see God’s intention and ideal that 
two people who marry should become so indissolubly one 
that they are one flesh. That ideal is 
found in the unbreakable union of 
Adam and Eve. They were created 
for each other and for no one else. 
They are the pattern and symbol 
for all who were to come. Jesus 
explains that Moses permitted 
divorce as a concession in view of 
a lost ideal.

Jesus sets the high ideal of the 
married state before those who are 
willing to accept his commands. 
Jesus, likewise sets the high ideal 
for those who freely renounce marriage for the sake of the 
kingdom of heaven (Matthew 19:11-12). Both marriage and 
celibacy are calls from God to live a consecrated life, that 
is to live as married couples or as singles who belong not to 
themselves but to God. Our lives are not our own, but they 
belong to God. He gives the grace and power to those who 
seek to follow his way of holiness in their state of life. Do 
you seek the Lord and his grace in your state of life?

Do you seek to help others draw near to the Lord? The 
parents who brought their children to Jesus wanted Jesus 

to lay his hands upon them. They knew of the healing 
power, both physical and spiritual, which came from Jesus’ 
touch.  Jesus, in turn, rebuked his disciples for hindering 
the children from coming. No doubt the disciples wanted to 
shield Jesus from the nuisance of noisy children. But Jesus 
delighted in the children and demonstrated that God’s love 

has ample room for everyone.

No one is unimportant to 
God. He comes to each person 
individually that he might touch 
them with his healing love and 
power. May we never hinder our 
youth from coming to the Lord to 
receive his blessing and healing 
power. And as we grow with age, 
may we never lose that child-like 
simplicity and humility which draws 
us into Christ’s loving presence. Do 
you show kindness to the youth you 
encounter in your neighborhood, 

home, and church and do you pray for them that they may 
grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ?

“Lord Jesus Christ, your call to holiness extends to all 
in every state of life. Sanctify our lives - as married couples 
and as singles - that we may live as men and women who are 
consecrated to you. Make us leaven in a society that disdains 
life-long marriage fidelity, chastity, and living single for the 
Lord”. 


