
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 CHúA NHậT NGÀy 08/11/2015, TuầN THứ 32 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

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.



Ngày 30/10 vừa qua là năm giỗ thứ 
42 của Đức Cha Jean Cassaigne 

(1895-1973) được mệnh danh là vị tông 
đồ của người cùi tại Việt Nam. Là một vị thừa sai thuộc 
Hội Truyền Giáo Paris, ngài đến Việt Nam năm 1926 
và đã gắn bó cuộc đời của ngài với những người sắc 
tộc thiểu số và  người phong cùi ở Di Linh (Đà Lạt). 
Được Tòa Thánh chọn làm Giám mục Sài Gòn năm 
1941, ngài đã từ chức vào năm 1955 sau 11 năm phục 
vụ Giáo phận “Hòn Ngọc Viễn Đông” để rồi trở lại 
Trại Phong Di Linh hầu phục vụ và chết giữa vòng tay 
của những anh chị em phong cùi. Trong lá thư đề ngày 
5/3/1955 gửi cho Cha Bề trên Hội Thừa Sai Paris để 
thông báo về ý định từ chức Giám mục Sài Gòn, Đức 
Cha Cassaigne viết: “Tôi xin Cha cho phép tôi nộp đơn 
từ chức sang Tòa Thánh và rút lui về Trại Phong Di 
Linh, bên cạnh những con cái mà tôi yêu thương nhất 
và Chúa quyền uy, với lòng nhân ái vô biên, đã cho tôi 
được nên giống như họ”. Trong những ngày nằm trên 
giường bệnh trước khi qua đời vì lây nhiễm bệnh phong 
cùi, ngài tâm sự với người nữ tu chăm sóc ngài và một 
số bệnh nhân thay phiên trực: “Suốt 47 năm dài (1926-
1973), Cha đã sống giữa các con, đã sống tại Việt Nam 
này và đã dâng hiến tất cả cho các con. Giờ đây, Cha 
không còn tiếc gì về sự dâng hiến toàn diện ấy…”

Câu chuyện về cuộc đời của Đức Cha Cassaigne có 
thể tóm tắt trong câu “bác ái và yêu thương” như khẩu 
hiệu Giám mục của ngài, rõ ràng là một minh họa tuyệt 
vời về bài Tin Mừng của Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 
32 Thường niên năm B hôm nay khi nói về việc Chúa 
Giêsu ghi nhận lòng quảng đại của người đàn bà góa 
nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền dâng cúng 
cho Đền Thờ. Mặc dầu giá trị vật chất của hai đồng tiền 
kẽm rất là nhỏ nhoi so với những đóng góp của nhiều 
người khác nhưng thật ra bà đã cho nhiều hơn ai hết 
bởi vì  Chúa Giêsu biết được: “Bà này đã túng thiếu, 
lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những 
gì để nuôi thân” (Mc 12:44). Chúng ta cũng cần để ý 
rằng Thánh sử Mátcô đã đưa câu chuyện này trong giai 

Câu ghi lòng cho tuần: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Tv 145, 1

đoạn Chúa Giêsu sắp thực hiện một kỳ công vĩ đại, 
đó là hy sinh mạng sống mình trên cây thập tự để cứu 
độ cho nhân loại. Vì thế, bà góa nghèo trong Bài Tin 
Mừng hôm nay như là lời báo trước về sự hiến tế trọn 
vẹn của Chúa Giêsu cho Chúa Cha để đem lại ơn tha 
thứ tội lỗi cho con người. Chắc chắn rằng việc trao 
ban cho người khác không phải chỉ là tiền bạc, mà còn 
có cả thời gian, tài năng, sự thông cảm và thứ tha bởi 
vì mức độ đo lường một tình yêu thật sự phải là tình 
yêu không đo lường (Measure of love is love without 
measure). 

Trong tháng 11 này, chúng ta nhớ đến mầu nhiệm 
các thánh thông công giữa những tín hữu thuộc Giáo 
hội trần gian với Giáo hội thiên quốc và Giáo hội 
thanh luyện, nhưng Giáo lý Giáo hội Công giáo còn 
dạy rằng, chúng ta cũng hiệp thông trong thực tại 
thánh là đức tin, các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh 
Thể, các đặc sủng, và đức ái (Giáo lý Giáo hội Công 
giáo số 946-953). Bởi vì tất cả các tín hữu là phần tử 
của Thân Mình Chúa Kitô mà Ngài là đầu nên “không 
ai trong chúng ta chỉ sống cho bản thân mình, cũng 
như không ai chết cho bản thân mình” (Rm 14:7). Do 
đó, khi chúng ta thực hiện một hành vi bác ái nhỏ mọn 
nhất thì cũng sinh lợi ích cho mọi người, còn sống 
cũng như qua đời. 

Như Chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta quả quyết: 
“Không ai là quá nghèo đến nỗi không có gì để cho 
người khác!”, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, bà 
góa nghèo và Đức Cha Jean Cassaigne trong việc trao 
ban những điều tốt đẹp nhất cho tha nhân:

Cho Thiên Chúa là tấm lòng hy sinh phụng sự
Cho kẻ thù chính là sự tha thứ
Cho bạn hữu là sự trung thành
Cho con cái là những gương sáng
Cho người cha là lòng tôn kính
Cho người mẹ là trái tim ta.
Cho mọi người là lòng bác ái.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Chương Trình Thứ Sáu 
Tuần Thứ 2 Trong Tháng

Thứ Sáu ngày 13/11 (tuần thứ hai của tháng) sẽ có:
•  Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm
•  Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 

 7 giờ tối 
Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa 
Thương xót 
Kính mời cộng đoàn tham dự

Lời Cảm Ơn Về Community Yard Sale
 Thay mặt cho Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, Cha Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, Cha 
Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang và Thầy Phó Tế Vincent 
Đàm Hữu Thư xin chân thành cảm ơn tất cả quí đoàn thể, 
quí vị ân nhân và ông bà và anh chị em trong Giáo Xứ đã 
tích cực hưởng ứng đóng góp công sức và của cải trong 
những ngày bán Yard Sale giúp Người Nghèo của Giáo Xứ 
chúng ta trong cuối tuần vừa qua (30 & 31/10; 1/11).

 Đặc biệt, Quý Cha và Thầy Phó tế cảm ơn sự trợ giúp của 
Hội Đồng Mục Vụ, Thường Vụ, Ban Tài Chánh, Ban Giáo 
Dục, Ban Hội Quán, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Phong 
Trào Cursillo, Nhóm Mana Nguồn Sống, Đoàn Thanh Niên, 
Nhóm Bác Ái, Ca Đoàn Fiat, Đạo Binh Đức Mẹ, Báo Trẻ, 
Mậu Phước Đường, Phở Đoàn, Giò Chả Đức Hương, Bánh 
Cuốn Thăng Long, Tuyết Tofu các Anh Chị Hớt Tóc Chuyên 
Nghiệp: Le’s Hair Pto, Peter Barber, Glamour Hair, Great 
Clip, Studio Saigon Mall, tất cả các Anh Chị Em Thiện 
Nguyện và các Ân Nhân.

 Tổng số tiền kiếm được trong những ngày bán Yard Sale 
là $14,357. Số tiền này sẽ được giao lại cho Giáo Xứ để giúp 
người nghèo. Số quần áo, vật dụng còn lại đã được tặng cho 
hội Bác Ái Vincent the Paul trong Giáo Phân Dallas để giúp 
cho người nghèo tại địa phương.

 Xin Thiên Chúa toàn năng ban nhiều ơn lành hồn xác 
cho quí Ông Bà và Anh Chị Em.

LỊCH GIÁO XỨ TRONG TUẦN
•  Chúa nhật 8/11: Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B.
•  Thứ Hai 9/11: Lễ Cung Hiến Đền thờ Gioan Latêranô.
 Lễ Kính. Kỷ niệm Ngày Thành lập 
 Dòng Chúa Cứu Thế (1732).
•  Thứ Ba 10/11: Lễ Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, 
 Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
•  Thứ Tư 11/11: Lễ Thánh Máctinô thành Turinô, 
 Giám mục, Tử đạo. Lễ Nhớ.
•  Thứ Năm 12/11: Lễ Thánh Giôsaphát, Giám mục, 
 Tử đạo. Lễ Nhớ. 
•  Thứ Sáu 13/11: Lễ Thánh Phanxica Cabrini, Trinh nữ. 
 Lễ Nhớ. Thánh lễ cầu cho các gia đình trong giáo xứ
 Chầu Thánh thể từ 7:30am-7pm tại nhà Nguyện
•  Thứ Bảy 14/11: Biệt kính Đức Mẹ.
 Rửa tội trẻ em lúc 4pm tại nhà thờ
•  Chúa nhật 15/11: Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B.

Thông Báo Họp Phụ Huynh 
Lớp Rước Lễ Lần Đầu

Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu 
2016 đến họp Chúa Nhật, ngày 08 tháng 11, 1giờ45 
- 3giờ, ở Nhà Gierađô. Lớp RLLĐ là Lớp GL_3A, 
GL_3B, GL_3C, GL_3J, và GL_3K.

  Catholic Book Fair
Quý phụ huynh thân mến,
 Quý vị đã tìm ra cách để bảo đảm con em quý vị có được sách vở, âm 
nhạc và phim ảnh phản ánh đức tin và giá trị Công giáo chưa?  Trường Giáo Lý 
và Việt Ngữ sẽ tổ chức Hội Chợ Sách Công Giáo vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 
11 và Chúa Nhật ngày 22 tháng 11 tại hội trường trung tâm Thánh An Phong. 

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

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Theo Giáo luật, khi đến cư ngụ một nơi nào, các 

tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm 
càng tốt. Xin liên lạc với Văn phòng để làm đơn 
gia nhập Cộng đoàn Dân Chúa.
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CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn của đôi tân hôn:

Darren Traàn & Leâ Thuùy
Thành hôn vào thứ Ba ngày 10/11/2015

và

Leâ Baù Duaån & Vuõ Uyeån Ñình Nhi
Thành hôn vào thứ Tư ngày 11/11/2015

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

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

Anh Thomas Nguyễn Cao Hoan
11/12/1967 – 4/11/2015

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn 
nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Thomas về Thiên 
Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

Giáo Xứ tham dự 40 Ngày Cầu Nguyện cho Sự Sống

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 8/11/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    Bà Nguyễn Thị Hạnh 972-530-7821
           2322 Angel Fire Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 2    Bà Nguyễn Liên  214-929-9351
           2506 Suncrest Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 3    Ô/B Trần Kim Vỡi  214-927-1025
                     3708 W. Buckingham Rd. #169, 
           Garland, TX 75044

Giáo Khu 4   Ô/B Đinh Viết Khoàn 972-530-8529
                    3314 Enclave Ct., Garland, TX 75040

Giáo Khu 5   Ô/B Nguyễn Văn Dần 214-546-5734
                    9754 Windham Dr., Dallas, TX 75243

Rao Hôn Phối - Rao lần I
v	Anh Timothy Derrick Đỗ, con ông Đỗ Linh Khoa và 

bà Lâm Thị Xuân, sẽ kết hôn với chị Trương Hạ Vy, 
con Trương Văn Quang và bà Phan Christine, vào 
ngày thứ Bảy 19/12/2015

Ai biết đôi này có ngăn trở xin cho cha chánh xứ biết
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THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH 2015
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015, từ 9 am đến 7 pm (gồm Thánh lễ 6 pm).

Địa điểm: Tại Hội Trường An Phong

Linh hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, C.Ss.R.

I - Đại hội gia đình dành cho những ai?
•  Các cặp vợ chồng Công Giáo.
•  Mời gọi những ai quan tâm đến hạnh phúc hôn nhân của mình.      
•  Các cặp vợ chồng đang sống trong hạnh phúc muốn chia sẻ kinh nghiệm với người khác.
•  Các cặp vợ chồng đang tìm câu trả lời cho những vấn đề khó khăn trong gia đình.
•  Vợ chồng muốn tìm sự thay đổi để gia đình thêm nồng ấm.

II - Sẽ làm gì trong ngày Đại Hội Gia Đình?
Trong ngày Đại Hội Gia Đình, với sự hướng dẫn của Cha linh hướng, các anh chị sẽ:
•  Được chia sẻ những kinh nghiệm sống  của những cặp vợ chồng 
•  Hội Thảo trong tinh thần cởi mở 
•  Lắng nghe những trăn trở trong nhau
•  Nói nhau nghe những điều chưa được nói
•  Khơi dậy trái tim nồng 
•  Khám phá lại tình yêu cho nhau 
•  Sống lại kỷ niệm Hôn Nhân của mình

III - Điều kiện để tham dự ngày Đại Hội Gia Đình:
    •  Cặp vợ chồng Công Giáo
    •  Điền đơn tham dự.
    •  Lệ phí: $20 / một cặp (chi phí: Ăn sáng - Ăn Trưa- Giải khát- Snack)   

Vì chỗ có giới hạn, quý vị muốn tham dự xin vui lòng ghi danh tham dự sớm.
Có bàn ghi danh  sau các lễ Chúa Nhật : 14, 21, 28 tháng 11 năm 2015.
Hoặc tại văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc.
Hạn chót điền đơn ghi danh: 30-11-2015.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ấn hành sách “Hôn Nhân & Gia Đình” do 
Mátthêu Cha Nguyễn Khắc Hy, PSS, là chủ biên. Cuốn sách gồm 26 bài do các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân viết ra theo 7 đề mục liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình: văn hoá, Kinh thánh, 
thần học tín lý, luân lý, giáo luật, linh đạo, và tâm lý xã hội. Đây là một tập tài liệu cần thiết cho mỗi 
cá nhân và gia đình để học hỏi, suy tư và thực hành. Cuốn sách dày gần 500 trang nhưng giá bán 
tượng trưng chỉ có 5 Mỹ kim. Những ai muốn có sách này có thể mua tại bàn giấy hành lang Nhà 
thờ sau các Thánh Lễ Chúa Nhật.

SÁCH “HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH”
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Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 1/11/2015

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:          $15,639.00
Tiền Lễ Cưới:     $350.00
Tiền Quảng Cáo:      $95.00
For Catholic Charities:             $6,123.00
Mới Gia Nhập Giáo Xứ: 
     SDB 2684:     $100.00
     SDB 2685:     $500.00

   Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn Số   Tên                Số Tiền
0077 Lý Kim Phiến      $100.00
0229 Phạm Thị Đềm              $2,200.00
0373 Trần Thị Chi Lan    $100.00
0376 Nguyễn Văn Quyết    $100.00
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

0011 Cao Kỳ Văn      $300.00
0015 Ẩn Danh        $50.00
0110 Lê Văn Phước       $20.00
0273 Nguyễn Đức Thái      $10.00
0295 Nguyễn Thị Hương    $100.00
0423 Trần Ngọc Oanh    $200.00
0498 Trần Minh       $10.00
0513 Trần Hữu Thanh    $100.00
0661 Trần Quý Đôn       $20.00
0703 Nguyễn Văn Riền      $20.00
0845 Nguyễn Thị Hoàng        $5.00
0947 Kiều Anh Tuấn       $20.00
0968 Nguyễn Văn Hán        $5.00
1156 Nguyễn Văn Hoàng        $5.00
1288 Nguyễn Hồng Mai        $5.00
1589 Đặng Thị Quý       $10.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center with Parking Lot Fund)
SDB  Tên                Số Tiền       SDB   Tên                  Số Tiền

1728 Caron Le Therese        $5.00
1768 Nguyễn Kelvin       $20.00
1791 Nguyễn Hữu Lộc      $40.00
1830 Nguyễn Huy Đắc      $20.00
1945 Đặng Anh Tuấn       $10.00
2070 Trần Đức Hoan       $10.00
2101 Lê Trung Thuợc         $4.00
2399 Trần Thanh Minh    $200.00
2423 Trần X. Định       $30.00
2471 Dương Chí Nhân        $5.00
2472 Đoàn Phương Thảo      $10.00
2500 Ngô Văn Chiến         $5.00
2503 Nguyễn Bằng Giang      $20.00
2524 Trần Thị Tú       $10.00
2578 Nguyễn Phú Mỹ        $3.00
2685 Hoàng Phương     $1,400.00
  Hội Quán   $6,544.00

Hiệu đính:  Tiền Quỹ Bác Ái $128.00 thu nhận một lần và đã đăng trong Báo Cáo Tài Chánh 
ngày 18/10/2015, chứ không phải 25/10/2015. Xin cảm ơn.

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN PHỤ DẠY VIỆT NGỮ LỚP 6

Ban Việt ngữ cần một số các vị thiện nguyện có thể giúp phụ dạy các lớp 6 Việt ngữ
Điều kiện: 

•  Hiểu biết về cách dạy “Tập làm văn” nhưng quí vị sẽ được thực tập thêm
•  Có thể giúp buổi sáng và chiều
•  Thông qua background check

Xin liên lạc văn phòng KGD, Ban Việt Ngữ vào những ngày Chúa nhật 
hoặc text message to: T. Thanh Le: 469-867-6025
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Scripture: Mark 12:38-44 
And in his teaching he said, “Beware of the scribes, 
who like to go about in long robes, and to have 
salutations in the market places and the best seats in 
the synagogues and the places of honor at feasts, 
who devour widows’ houses and for a pretense 
make long prayers. They will receive the greater 
condemnation.”   And he sat down opposite the 
treasury, and watched the multitude putting money 
into the treasury. Many rich people put in large 
sums.   And a poor widow came, and put in two 
copper coins, which make a penny.  And he called 
his disciples to him, and said to them, “Truly, I say 
to you, this poor widow has put in more than all 
those who are contributing to the treasury.   For they 
all contributed out of their abundance; but she out 
of her poverty has put in everything she had, her 
whole living.”
Meditation: What is true religion and devotion to 
God? Jesus warns his disciples against the wrong 
kind of religion. In his denunciation of the scribes 
(the religious experts of his day), he warns against 
three things: the desire for prominence rather than 
selfless service; the desire for deference and 
recognition (and seeking esteem from others) rather 
than seeking to promote the good of others through 
humble service and love; and thirdly, attempting to 
use one’s position (even a religious position) for 
self-gain and self-advancement. True religion is 
relating rightly to God and to one’s neighbor with 
love, honor, and respect. The Lord puts his Holy 
Spirit within us that we may be filled with the joy of 
his presence, the joy of true worship, and the joy of 
selfless giving and love for others. True reverence 
for God frees the heart to give liberally, both to God 
and to neighbor.
Love doesn’t calculate
Jesus taught his disciples a dramatic lesson in giving 
with love. Love doesn’t calculate; it spends lavishly! 
Jesus drove this point home to his disciples while 
sitting in the temple and observing people offering 
their tithes. Jesus praised a poor widow who gave the 
smallest of coins in contrast with the rich who gave 
greater sums. How can someone in poverty give more 

Daily Reading & Meditation  
“This poor widow has put in more than the rest”

than someone who has ample means? Jesus’ answer is 
very simple: love is more precious than gold! 
Give with a gracious and generous heart
Jesus taught that real giving must come from the 
heart. A gift that is given with a grudge or for display 
loses most of its value. But a gift given out of love, 
with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. 
The amount or size of the gift doesn’t matter as 
much as the cost to the giver. The poor widow could 
have kept one of her coins, but instead she recklessly 
gave away all she had! Jesus praised someone who 
gave barely a penny - how insignificant a sum - 
because it was everything she had, her whole living. 
What we have to offer may look very small and not 
worth much, but if we put all we have at the Lord’s 
disposal, no matter how insignificant it may seem, 
then God can do with it and with us what is beyond 
our reckoning. Do you know the joy and freedom of 
giving liberally to God and to neighbor with 
gratitude and love?
“Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, 
my possessions, my time and all that I have and use 
them as you desire for your glory.”
Daily Quote from the early church fathers: 
Mercy and compassion are never worthless, by Leo 
the Great, 400-461 A.D.
“Although the spite of some people does not grow 
gentle with any kindness, nevertheless the works of 
mercy are not fruitless, and kindness never loses 
what is offered to the ungrateful. May no one, dearly 
beloved, make themselves strangers to good works. 
Let no one claim that his poverty scarcely sufficed 
for himself and could not help another. What is 
offered from a little is great, and in the scale of 
divine justice, the quantity of gifts is not measured 
but the steadfastness of souls. The ‘widow’ in the 
Gospel put two coins into the ‘treasury,’ and this 
surpassed the gifts of all the rich. No mercy is 
worthless before God. No compassion is fruitless. 
He has given different resources to human beings, 
but he does not ask different affections.” (excerpt 
from SERMON 20.3.1.6)

[Daily Scripture Readings and Meditations]
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I. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN 
GIÁO HỘI (1,10 – 6,20)
1. Những chia rẽ trong cộng đoàn (1,10 – 4,21)
Đời sống Kitô hữu được đặt nền trên sứ điệp của thập 
giá. Sứ điệp này hàm chứa trong Tin Mừng mà thánh 
Phaolô rao giảng, và Tin Mừng đó nối kết mọi người 
thay vì gây chia rẽ. Chính vì thế, sự kiện có những chia 
rẽ trong cộng đoàn Côrintô là điều không thể chấp 
nhận. Trong phần này, thánh Phaolô than phiền về 
những chia rẽ trong cộng đoàn (1,10-17), trình bày 
nghịch lý của thập giá như là sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa (1,18 – 2,5), và giúp cộng đoàn Côrintô nhận 
diện sự khôn ngoan của thập giá khác với sự khôn 
ngoan thế gian.
Trước hết, thánh Phaolô than phiền về tình trạng chia 
rẽ trong cộng đoàn (1,10-17). Một số người cho mình 
là môn đệ của Phaolô, một số người khác lại tự hào 
mình là môn đệ của Apollo hay Kêpha.... Thế nhưng 
mọi người đều đã chịu Phép Rửa nghĩa là đã trở nên 
những chi thể trong cùng một thân mình Chúa Kitô 
(12,12-30). Chúa Kitô không chỉ là một mẫu mực cho 
ta noi theo trong đời sống luân lý nhưng Người là Đấng 
làm cho ta nên một lòng, một trí (x. Phil 2,1-2). Như 
thế, việc chia rẽ là điều không thể chấp nhận.
Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Chúa Kitô đã không sai tôi 
đi làm Phép Rửa nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng” 
(1,17) và Tin Mừng đó là thập giá Chúa Kitô. Thập giá 
phân chia nhân loại thành hai khối: những người khước 
từ thập giá và như thế đi trên đường dẫn đến hư vong, 
còn những ai đón nhận sứ điệp thập giá sẽ cảm nghiệm 
quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Như thế thập giá 
chính là sự xét xử của Thiên Chúa. Người Do thái 
mong đợi những dấu lạ và người Hi Lạp kiếm tìm sự 
khôn ngoan thế gian; vì thế họ coi thập giá là điên rồ và 
ngu xuẩn. Thế nhưng trong ánh sáng Tin Mừng, sự 
khôn ngoan thế gian trở thành điên rồ “Ai muốn cứu 
mạng sống mình thì sẽ mất” (Mc 8,35). Ngược lại, 
chính thập giá mà thế gian cho là điên rồ và yếu đuối 
lại là nguồn ơn cứu độ, vì sự điên rồ và nỗi yếu đuối 
của Thiên Chúa hơn hẳn mọi khôn ngoan và sức mạnh 
thế gian. Bản thân thánh Phaolô kinh nghiệm điều này 
khi ngài xin Chúa cất cái dằm khỏi thân xác ngài, và 
Chúa trả lời, “Ơn Cha đủ cho con” (2 Cr 12,9). Người 
Kitô hữu phải xác tín vào chân lý này: “Đối với loài 
người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi 

sự đều có thể” (Mt 19,26).
Để cụ thể hoá, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu 
Côrintô nhìn lại chính hoàn cảnh của họ (1,26-31). Thế 
gian ca tụng những người giàu sang, quyền thế, quý 
phái. Nhưng các tín hữu Côrintô đâu thuộc hạng người 
này. Cho nên khi Thiên Chúa chọn họ, Ngài không 
chọn vì họ là những người quyền quý cao sang; đúng 
hơn, Chúa chọn họ để hạ nhục những kẻ hùng mạnh và 
quyền thế, để không một phàm nhân nào dám tự phụ 
trước mặt Chúa.
2. Những tội lỗi khác trong cộng đoàn (5,1 – 6,20)
Trường hợp loạn luân (5,1-13): Điều đáng quan tâm ở 
đây là tính kiêu ngạo đã làm mờ mắt một số người. Họ 
nghĩ rằng mình có sự hiểu biết vượt trên những lề luật 
luân lý và những cấm đoán liên quan đến đời sống gia 
đình. Vì thế họ phạm tội loạn luân mà lại còn tự hào tự 
đắc (5,2). Thánh Phaolô phản ứng rất mạnh trước trường 
hợp này: phải loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn... 
phải nộp con người đó cho Satan (5,2.5). Đồng thời ngài 
dùng hình ảnh men và bánh để nói về đời sống Kitô hữu. 
Cũng như người Do thái loại mọi thứ men ra khỏi nhà để 
cử hành lễ Vượt Qua, thì các Kitô hữu cũng phải loại trừ 
khỏi cộng đoàn mọi thứ gian tà và độc ác, để sống trong 
tinh tuyền và chân thật (5,8).
Kiện nhau ở toà đời (6,1-11): Thật đáng xấu hổ khi các 
Kitô hữu kiện cáo nhau ở toà đời. Thánh Phaolô nhấn 
mạnh rằng khi có những tranh chấp xảy ra, cần phải 
giải quyết ngay trong cộng đoàn (6,1-6). Nền tảng của 
đời sống Kitô hữu là bí tích Thánh tẩy. Ân sủng Thiên 
Chúa ban trong bí tích Thánh tẩy giúp cho các Kitô 
hữu đối xử với nhau cách thân ái như chính Chúa đối 
xử với họ (x. Mt 5,45). Vì thế, người Kitô hữu thà bị 
lừa gạt hơn là trả thù người khác (x. Mt 5,21-26, 38-42; 
Rm 12,14, 19-21).
Tội tà dâm (6,12-20): Trước hết, thánh Phaolô cảnh 
giác các tín hữu về việc lạm dụng tự do. Giáo huấn của 
thánh Phaolô về tự do xem ra đã bị hiểu sai, và người 
ta nhân danh tự do để biện minh cho những hành động 
tội lỗi, cụ thể là tội tà dâm. Để thuyết phục tín hữu về 
việc tránh xa tội tà dâm, thánh Phaolô nhấn mạnh ba 
nền tảng: (1) thân xác chúng ta sẽ được phục sinh, (2) 
qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta trở nên phần thân thể 
của Đức Kitô, (3) thân xác con người là đền thờ Chúa 
Thánh Thần.  (Tiếp theo kỳ tới)

Tuần 80 (Tuần 5 – T.Ư)
THƯ THỨ NHẤT CÔRINTÔ (chương 1-7)


