
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
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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

GHI DANH NHậP GIÁO Xứ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.



Một trong những chuyện cổ tích được 
biết đến trong văn chương của vài 

quốc gia, đó là chuyện một người tiều 
phu vác rìu đi vào rừng sắp sửa đốn hạ một cây cổ thụ 
to thì có tiếng trong cây vọng ra: “Tôi là thần cây. Xin 
đừng đốn hạ tôi thì tôi sẽ cho ông 3 điều ước, muốn gì 
được nấy!” Nghe vậy, người tiều phu ngưng lưỡi rìu đốn 
hạ. Buổi tối đó, khi về nhà, ông kể lại cho người vợ nghe 
về việc này. Nghe vậy, người vợ mừng quá, nói với chồng: 
“Vậy ông ước muốn điều gì nào?” Lúc đó, người tiều phu 
bụng đang đói liền nói: “Tôi ước gì có một cái xúc xích 
ăn cho đỡ đói thì hay quá!” Thế là, một tia chớp lóe lên 
và trên bàn ăn một cái xúc xích được đặt trên đĩa.”Bà 
vợ tức giận nói với chồng: “Ông đúng là đồ khùng! Ước 
gì không ước lại ước chỉ có thịt xúc xích! Sao ông không 
chịu ước có nhiều vàng bạc, lúc đó tha hồ muốn mua 
cái gì ăn cũng được!” Và trong cơn bực tức, bà thốt lên: 
“Ước gì cái xúc xích dính chặt trên mũi ông cho rồi!” 
Thế là một tia chớp lóe lên và ngay tức khắc, miếng xúc 
xích từ trong đĩa ăn bay lên mũi ông tiều phu và dính 
cứng ở đó. Dĩ nhiên, điều ước thứ ba và cũng là điều ước 
cuối cùng, đó là xúc xích phải rời khỏi mũi người tiều 
phu. Thế là cả hai vợ chồng người tiều phu tay trắng vẫn 
hoàn trắng tay!

Câu chuyện cổ tích trên có ý nhắc nhở chúng ta phải 
thận trọng với những điều chúng ta ước muốn bởi vì những 
ước muốn đó có thể làm chúng ta sau này phải hối hận bởi 
vì đó không phải là điều chúng ta thật sự mong muốn.

Trong bài Tin Mừng của Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 
29 Thường niên năm B hôm nay (Mk 10:35-45), hai Tông 
đồ anh em là Giacôbê và Gioan đã xin với Chúa Giêsu 
để được một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả 
Chúa bởi vì các ông lầm tưởng rằng Chúa sẽ làm vua đất 
nước Do thái sau khi đánh đuổi quân đế quốc Rôma ra 
khỏi lãnh thổ. Thật ra mà nói, các môn đệ khác ắt cũng 
có chung một ước muốn như thế cả, có điều các vị này 
không có bộc trực ra lời như hai anh em con nhà con 
ông Giêbêđê mà thôi, bởi vì Phúc âm ghi rõ: “Nghe vậy, 
mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông 
Gioan” (Mc 10:41). 

Và rồi, ngay cả khi Chúa Giêsu nhắc nhở Giacôbê và 
Gioan về việc các ông không hiểu biết gì hết về điều các 

Câu ghi lòng cho tuần: Con người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Mc 10, 45

ông ước muốn, hai tông đồ này vẫn khăng khăng sẵn 
sàng uống chén Chúa sắp uống và chịu phép rửa Ngài sẽ 
chịu (Mc 10:38-39). Hai ông Giacôbê và Gioan không 
hiểu rằng chén Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây chính 
chén đắng của đau khổ Ngài phải chịu và phép rửa ở đây 
chính là phép rửa trong sự chết. Đúng thế, Chúa Giêsu 
nói rất rõ điều kiện để những ai muốn làm môn đệ của 
Ngài và lãnh đạo người khác chính là phải phục vụ và 
làm đầy tớ mọi người (Mc 10:43). Mặc dầu từ ngữ “phục 
vụ” và “đầy tớ mọi người” đã bị lạm dụng bởi các chính 
khách và đảng phái chính trị trên thế giới ngày nay nhằm 
để che dấu dã tâm thống trị người dân và thủ lợi cho 
riêng mình bằng mọi thủ đoạn gian manh và bất chính, 
thật ra đây là những điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện 
trước hết khi Ngài hy sinh mạng sống mình trên cây thập 
giá để nhân loại được cứu thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, sự 
chết và thừa hưởng sự sống đời đời trên thiên quốc. 

Chúa nhật hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo 
và chúng ta được mời gọi cộng tác trong công cuộc loan 
báo Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế của nhân loại. 
Nhưng muốn cho lời rao giảng Tin Mừng có được hiệu 
quả thì những người Kitô hữu chúng ta trước hết phải 
biết sống đời hy sinh và phục vụ, bắt đầu từ trong môi 
trường gia đình. Đúng thế, không lời rao giảng nào về 
hạnh phúc gia đình Kitô giáo mạnh mẽ cho bằng chứng 
từ của những đôi vợ chồng biết yêu thương, tha thứ và 
hy sinh chăm sóc cho nhau và cho con cái cả về mặt tinh 
thần lẫn vật chất, thay vì cứ chạy theo ước muốn riêng 
tư của tính ích kỷ và đam mê tội lỗi. Thật vậy, chỉ qua 
chứng từ sống yêu thương và hy sinh phục vụ tha nhân 
trong sự khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu mà 
chúng ta có thể tự nhận mình là môn đệ đích thật của 
Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta lúc 
nào cũng có lòng khao khát đem tình yêu của Ngài dến 
cho tha nhân qua chứng từ cuộc sống đã được biến đổi 
trong ân sủng cứu độ nhờ giá máu của Đức Giêsu, Đấng 
“đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục 
vụ, và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” 
(Mc 10:45).

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

Nguyễn 
Văn Điền và bà Nguyễn Thị Huệ  ngày thứ Bảy 21/11/2015

Bách

Trân
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