
      
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 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu 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

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.

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. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
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

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. Phú Nguyễn........469-360-5880

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

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. Lê Văn Tới...........972-422-0331

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

CHúA NHẬT Lễ CHúA BA NGÔI NGÀy 22/5/2016

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



Chúa là Cha, Con và Thánh 
Thần, điều mà chúng ta 
không thể nào nắm bắt được 
bằng trí khôn mà thôi.Vì thế, 
chúng ta gọi đây là một mầu 
nhiệm như Giáo lý Giáo hội 
Công giáo có đề cập đến: 
“Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 
Ngôi là mầu nhiệm trung tâm 
của đức tin Kitô giáo và sinh 
hoạt Kitô giáo. Đó là nguồn 
mạch của tất cả mầu nhiệm 
khác của đức tin, là ánh sáng 
để soi sáng các mầu nhiệm 
đó. Đó là giáo huấn căn 
bản nhất và chủ yếu nhất 
trong ‘phẩm trật các chân lý 
của đức tin’” (GLGHCG số 
234).

Tuy nhiên, tương tự như 
chủ đích của câu chuyện 
“Ba Vị Đan Sĩ”, Mầu Nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi không 
chỉ phải là để học thuộc lòng 

như chúng ta vẫn đọc trong 
Thánh Lễ mỗi ngày Chúa nhật khi đọc Kinh Tin Kính. Điều 
cốt lõi, đó là chúng ta phải sống mầu nhiệm cao cả này như 
thế nào trong cuộc sống hằng ngày: Liệu chúng ta có tôn 
trọng bản thân và người khác qua việc sống thánh thiện, tinh 
tuyền, bác ái và công bằng bởi vì chính Thiên Chúa Ba Ngôi 
đang cư ngụ trong tâm hồn chúng ta? Liệu chúng ta có ý 
thức và xác tín rằng vì Thiên Chúa cư ngụ trong chúng ta nên 
Ngài chính là sức mạnh giúp chúng ta đương đầu với bao thử 
thách trong cuộc sống hay không? Vì Thiên Chúa Ba Ngôi là 
Tình Yêu và chúng ta được tạo dựng trong tình yêu của Ngài, 
vậy liệu chúng ta có sống yêu thương, hiệp nhất và vui tươi 
trong gia đình chúng ta hay không?

Một khi chúng ta thật sự thông phần vào sự sống thần 
linh của Thiên Chúa Ba Ngôi, chắc chắc rằng những người 
chúng ta gặp gỡ hằng ngày cũng thông phần vào sự sống và 
ca ngợi tình yêu bao la của Ngài. Đó là ý nghĩa của Lễ Thiên 
Chúa Ba Ngôi mà chúng ta cử hành trọng thể hôm nay.  

Trong truyện ngắn “Ba Thầy Đan 
Sĩ”, đại văn hào Nga Leo Tolstoy 

(1828-1910) kể rằng có ba thầy đan 
sĩ người Nga sống ở một hòn đảo hẻo 
lánh nọ và không có ai từng đến đó 
bao giờ cả. Thế rồi, một ngày kia, vị 
giám mục của ba thầy đan sĩ quyết 
định làm một cuộc viếng thăm mục 
vụ đến hòn đảo này để tìm hiểu về đời 
sống đạo của các ngài. Nhưng khi vị 
giám mục đến, ngài mới nhận ra rằng 
ba thầy đan sĩ này không biết ngay cả 
Kinh Lạy Cha. Thế là vị giám mục bỏ 
giờ và sức lực để dạy ba thầy lời kinh 
mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn 
đệ. Sau khi cùng ôn đi ôn lại Kinh Lạy 
Cha với ba thầy đan sĩ và tin rằng ba 
thầy đã thuộc lòng bản kinh này rồi, vị 
giám mục từ giã hòn đảo để quay trở 
lại đất liền. Nhưng khi chiếc thuyền 
nhỏ của đức cha vừa mới rời đảo và ra 
ngoài biển được một thời gian ngắn, 
thì ngài thình lình thấy ba thầy đan sĩ 
đi trên mặt nước chạy theo ngài. Khi 
đến gần thuyền giám mục, ba thầy kêu 
lên: “Thưa Đức Cha kính yêu, chúng con đã quên Kinh Lạy 
Cha mà Đức Cha vừa mới dạy cho nên chúng con vội tìm 
đến Đức Cha để xin Đức Cha vui lòng dạy lại.” Rất đỗi ngỡ 
ngàng trước điều ngài chứng kiến và nghe, vị giám mục hỏi 
lại: “Nhưng các thầy quí mến ơi, thế thì các thầy thường cầu 
nguyện như thế nào?” Ba thầy đan sĩ trả lời: “Chúng con 
chỉ có việc nói: Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con ba người, 
xin thương xót chúng con.” Bị đánh động bởi sự đơn sơ và 
thánh thiện của ba thầy đan sĩ, Đức Cha nói: “Thôi thì các 
con trở lại đảo đi và sống bình an với cách cầu nguyện này 
của các con.”

Hôm nay khi Giáo hội mừng trọng thể Lễ Thiên Chúa 
Ba Ngôi thì điều đầu tiên chúng ta cùng nhận ra, đó là Chúa 
Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa thật sự là ai. Chính Chúa 
Giêsu mạc khải Thiên Chúa là Cha của Ngài và cũng là Cha 
của chúng ta. Chính Chúa Giêsu cho thấy Ngài chính là Con 
Chúa Cha và chúng ta là anh chị em với nhau. Cũng chính 
Chúa Giêsu hứa gửi Chúa Thánh Thần như món quà của 
Chúa Cha và Chúa Con đến cư ngụ trong linh hồn của chúng 
ta. Như thế, chính Chúa Giêsu dạy chúng ta sự thật về Thiên LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa. Rm 5, 5.

                           



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

 Chuùa Nhaät Chuùa Ba Ngoâi - Naêm C  Trang 3  Ngaøy 22-5-2016   

LÒCH PHUÏNG VUÏ GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN

- Chuùa Nhaät 22/5. Leã Chuùa Ba Ngoâi, naêm C.
- Thöù Hai 23/5: Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân.
- Thöù Ba 24/5: Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân.
- Thöù Tö 25/5: Leã Thaùnh Beâña Khaû kính, Linh muïc,

Tieán só Hoäi thaùnh; Thaùnh Greâgoârioâ VII, Giaùo 
hoaøng; Thaùnh Maria Mañaleâna Pazzi, Trinh nöõ. 

- Thöù Naêm 26/5: Leã Thaùnh  Philip Neâri, Linh muïc , Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 27/5: Leã Thaùnh Augustinoâ Canteberi, Giaùm mục.

- Thöù Baûy 28/5: Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 29/5: Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ,

       năm C. 

NAÊM HOÏC 2015-2016 KEÁT THUÙC MYÕ MAÕN
Giaùo xöù chaân thaønh caûm ôn Quyù Sô, Quyù Thaày 
Coâ, Quyù Phuï Huynh trong Hoäi Phuï Huynh Hoïc 
Sinh, Caùc Trôï UÙy, Trôï Taù, Quyù Huynh Tröôûng, 
cuøng Quyù AÂn nhaân ñaõ hy sinh nhieàu thôøi giôø vaø 
coâng söùc, vaø cuøng nhau tích cöïc coäng taùc trong 
vieäc höôùng daãn caùc em trong moät nieân hoïc qua. 
Xin Chuùa chuùc laønh vaø ban cho moïi ngöôøi ñöôïc 
moät muøa Heø vui töôi vaø bình an cuøng vôùi gia ñình 
vaø ngöôøi thaân.

GIAÙO PHAÄN DALLAS COÙ THEÂM
 4 TAÂN LINH MUÏC

Vaøo 10 giôø saùng thöù Baûy 21/5/2016, Ñöùc Cha 
Kevin Farrell ñaõ truyeàn chöùc linh muïc cho 4 Thaày 
Phoù teá Paul Bechter, Emmett V. Hall, Ignacio 
Olvera Ortiz vaø Daniel Rendoùn taïi Nhaø thôø Chính 
toaø Ñeàn Ñöùc Meï Guadalupe cuûa Giaùo phaän 
Dallas.
Xin moïi ngöôøi hieäp yù taï ôn Thieân Chuùa veà aân hueä 
4 Taân Linh muïc maø Ngaøi vöøa trao ban cho Giaùo 
phaän, cuøng tieáp tuïc caàu nguyeän cho Giaùo hoäi coù 
theâm nhieàu linh muïc vaø tu só thaùnh thieän.

KIEÄU THAÙNH THEÅ LEÃ KÍNH MÌNH MAÙU 
THAÙNH CHUÙA KITOÂ

EUCHARISTIC PROCESSION
Nhaân ngaøy Boån maïng “Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ” 
cuûa Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå, Ñoaøn Emmanuel 
cuûa Giaùo xöù seõ coù cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå sau 
Thaùnh leã 5 giôø chieàu Chuùa nhaät 29/5. Xin moïi ngöôøi 
ñeán tham döï. Cuoäc röôùc kieäu seõ baét ñaàu luùc 6 giôø 15 
chieàu. 

Xin löu yù quyù phuï huynh nhôù ñöa con em maëc ñoàng 
phuïc Thieáu nhi ñeán tham döï.

On Sunday May 29, the Feast of Corpus Christi, the 
Eucharistic Youth Movement of the parish will have 
the Eucharistic Procession after 5pm Mass for the 
celebration of its Patron Feastday. All are invited to 
attend. The procession will begin at 6:15 pm.

Note to parents: Please bring your kids to join us for 
Poccession of the Eucharist and have them wear full 
uniform.

CHUÙC MÖØNG CAÙC EM 
TOÁT NGHIEÄP TRUNG HOÏC

Hieäp lôøi taï ôn Thieân Chuùa cuøng vôùi Gia ñình, 
Giaùo xöù haân hoan chuùc möøng caùc em hoïc sinh toát 
nghieäp lôùp 12 naêm nay:
Bui Thi Thu Hien, Nhu Cao, Catherine Chu, 
Lily M. Dao, Gabby Dinh, Sammie Ho, Dan 
Phuong Hoang, Peter Thai Lam, Le Thi 
Thuøy Giaùng, Khoa Nguyeãn, Michelle Pham, 
Christina Pham, Hillary Pham, Thuy Trang 
Nguyen, Cindy Nguyen, Chi-Thien Nguyen, 
Tuong-Vy Nguyen, Vincent Minh Nguyen,  
Joseph Nguyen, Nguyen Cao Thuy Trang, Vinh 
Minh Nguyen, Tina Nguyen, Serina Nguyen, 
Khoa Nguyen, Teresa Nguyen, Trang Nguyen, 
Vincent Quoc Nguyen, Paul Pham, Quoc Pham, 
Pierson Phan, Mai-Anh Su, Tai Tran, Vi Tran, 
Anh Trinh,  Monica Nguyen Vo, Thomas Vo, Vu 
Christine
Nguyeän xin Chuùa Cöùu Theá qua lôøi caàu baøu cuûa 
Meï Haèng Cöùu Giuùp ban cho caùc em ñöôïc doài daøo 
söùc khoûe, söï khoân ngoan vaø ôn can ñaûm trong vieäc 
laøm chöùng taù cho Chuùa Kitoâ trong moïi moâi tröôøng 

sinh hoaït cuûa caùc em.
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 CHÚC MỪNG QUÝ TÂN LINH MỤC
(Chuùc möøng Quyù Cha Phaoloâ Hoaøng Thaønh Ñöùc, 
C.Ss.R., Cha Giuse Leâ Long Haûi, Cha Ñaminh Phaïm 
Ngoïc Haûo, C.Ss.R. ñeán daâng Thaùnh Leã Taï ôn taïi Giaùo xöù 
hoâm thöù Baûy 21/5 sau khi ñöôïc thuï phong linh muïc ngaøy 
14/5/2016.)

Toaøn Giaùo Xöù hoâm nay hoïp maët,
Möøng ba Cha vöøa ñöôïc thuï phong

Chuùng con xin hôïp moät loøng
Nguyeän cho Cha ñöôïc muoân hoàng aân ban.

Ñôøi Linh Muïc gian nan thöû thaùch
Cuoäc haønh trình đầy những choâng gai

Ñeå vaøo theá giôùi hoâm nay
Vaø ñem Lôøi Chuùa ñoåi thay con ngöôøi.

Caàu xin Chuùa saùng soi thaàn trí
Giöõ gìn Cha beàn bæ kieân cöôøng
Daán thaân vaøo caùc moâi tröôøng

Giuùp cho nhaân loaïi yeâu thöông tình ngöôøi.
Xin Chuùa haõy daãn soi töøng böôùc
Giöõ gìn Cha luoân ñöôïc bình an
Caäy troâng tình Meï thöông ban

Hoä phuø cuoäc soáng ñaày traøn ôn thieâng.
Cha taän hieán ñôøi rieâng daâng Chuùa

Quyeát giaõ töø phuù quí traàn gian
Hoâm nay Giaùo xöù haân hoan

Moïi ngöôøi hoïp maët loøng traøn nieàm vui.
Roän raøng caâu noùi tieáng cöôøi

Thoûa loøng mong ñôïi, ñaày vôi taâm tình
Xin chia vui gia ñình caùc coá

Coâng vun troàng keát quûa hoâm nay
Chuùc Cha cuoäc soáng traøn ñaày

Ôn treân phuø hoä thaùng ngaøy bình yeân.

 Quang Huaán

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 21/5/2016 cuûa caùc ñoâi taân hoân:

Charlie Nguyeãn & Tammie Traàn
Huy Nguyeãn & Ngaân Vuõ

Thaéng Ñoaøn & Alyssa Nguyeãn 
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc anh chò 

soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

RAO HOÂN PHOÁI
Laàn I

* Anh Tyler Rooney, con oâng Patrick Rooney vaø baø
Katherine Rooney, seõ keát hoân vôùi chò Cecilia Thi
Baønh, con oâng Bình Baønh vaø baø Nam Leâ, vaøo ngaøy
thöù Baûy 18/6/2016.
* Anh Jimmy Thaéng Nguyeãn, con oâng James Thaéng
Nguyeãn vaø baø Susie Hoa Thanh, seõ keát hoân vôùi chò
Daâng Thanh Phaïm, con oâng Joseph Thaùi Phaïm vaø baø
Ninh Phaïm, vaøo ngaøy thöù Baûy 25/6/2016
* Anh Chaâu Löông Minh Nguyeãn, con oâng Long
Hoaøng Nguyeãn vaø baø Thuùy Thanh Löông, seõ keát hoân
vôùi chò Traân T. Cao, con oâng Buùp Vaên Cao vaø baø
Huyeàn Thò Thu Khuùc, vaøo ngaøy thöù Baûy 25/6/2016
Laàn III
* Anh Leâ Tuaán Vieät, con oâng Leâ Ñình Chaán vaø baø
Phaïm Thò Myõ Leä (ñaõ qua ñôøi), seõ keát hoân vôùi chò
Nguyeãn Thò Caùt, con oâng Nguyeãn Vaên Laïi vaø baø
Phan Thò Dung, vaøo ngaøy 16/6/2016 taïi Nha Trang,
Vieät Nam.
Anh Vieät vaø boá hieän ñang cö nguï taïi Dallas, Texas.
Chò Caùt vaø cha meï hieän ñang cö nguï taïi Thanh Haûi,
Nha Trang, Vieät Nam.
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû gì xin baùo cho cha

chaùnh xöù.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 22/5/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  A/C Leâ Minh 417-379-0304 
1406 Warwick Dr., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 5  OÂ/B Ngoâ Suoát 972-644-5790 
1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081

Giaùo Khu 7  A/C Lieâm vaø Trinh Ñoaøn 469-236-9523
967 Rockport Ln., Allen, TX 75013

Giaùo Khu 8  A/C Ñieån vaø Taâm 972-414-1918 
6814 S. Amsbury Dr., Rowlett, TX 75089

KHOÙA TÌM HIEÅU ÔN GOÏI
DOØNG ÑÖÙC MEÏ TRINH VÖÔNG

Looking for a summer adventure? Youre personally 
invited to a "Come and See"/Discernment Retreat 
with the Sisters of Mary, Queen (Doøng Ñöùc Meï Trinh 
Vöông)! 

Thaân môøi caùc em nöõ töø 16 tuoåi trôû leân ñeán thaêm Nhaø 
Doøng vaø chia seû cuoäc soáng vôùi caùc Sô taïi Tu Vieän 
Irving, TX töø ngaøy 15 - 18 thaùng 6, 2016. 

Please contact Sr. Gwen Ñoã Ngoïc Huyeàn for more 
information: Phone number: (816) 719-5899. E-mail: 
cmrvocation@yahoo.com.Website: http://www.

trinhvuong.org/
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 15/5/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,345.00 
Tieàn In Saùch: $100.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     SDB 2737 $200.00 
     SDB 2738 $100.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $3,370.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0069 Traàn Thò Tô $5.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0090 Phaïm Trung $50.00 
0317 Nguyeãn Theá Ñang $2,000.00
0369 Ñaøo Vaên Thieát $500.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1126 Nguyeãn Tuaán Anh $10.00 

1238 Vuõ Ñình Hoøa $30.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $10.00 
2143 Leâ Vuõ Taâm $10.00 
2234 UÙy Ñeà $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2318 Khieáu Höõu Phöông $20.00 
2367 Leâ Laønh Matthew $2.00 
2681 Nguyeãn Thò Huy $20.00 
2682 Traàn Simon Löïc $20.00 

Hoäi Quaùn $3,620.00 
Peter Ñöùc Nguyeãn $100.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0306 Nguyeãn Thò Myõ Linh $200.00 
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0464 Johny Traàn $300.00 
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POPE FRANCIS SAYS HE’S OPEN TO STUDYING THE FEMALE DIACONATE

   Vatican City (CNA/EWTN News).- On Thursday May 
12th, 2016, Pope Francis said he would be open to the idea of 
forming a commission to study the historical context of 
the female diaconate, as well as the possibility of women 
serving as deacons today.
   He spoke to some 800 members of the International Union 
of Superiors General (UISG), who are meeting in Rome May 
9-13 for their Plenary Assembly, which focuses largely on the 
role of women in the Church, and obstacles hindering it.
   According to Vatican newspaper L’Osservatore Romano, 
during their May 12 audience with the Pope, Francis, in 
addition to other topics, spoke about the role of women, both 
consecrated and lay, which is “still weak both in decision-
making processes in the Church” and in preaching.
   He briefly touched on the temptations of both feminism 
and clericalism, as well as the question of the presence of 
women in the permanent diaconate of the Church, saying it 
would be “useful to establish a commission to study” the topic.
Part of the Church’s sacrament of Holy Orders, the diaconate is 
currently only open to men. 
   However, in the lengthy May 12 question-and-answer 
session with the plenary participants, one of the religious 
sisters asked the Pope “Why not construct an official 
commission that might study the question” of opening the 
diaconate to women.
   In response, Francis said he had spoken some time ago 
with “a good, wise professor” who had studied the topic of 
female deacons in the early centuries of the church, and noted 
that their role was primarily linked to assisting the bishop in 
full-body immersions of women for baptism.
   The Pope said that the exact role female deacons played 
in the early Church is still unclear to him, and recalled asking 
the professor “What were these female deacons? Did they 
have ordination or no?”
   He said the precise answer “was a bit obscure,” and 
questioned aloud the possibility of forming an official 
commission to study the question.
   “I believe yes. It would do good for the Church to clarify 
this point. I am in agreement. I will speak to do something 
like this,” he said, adding later that “it seems useful to me to 
have a commission that would clarify this well.”
   However, on Friday May 13th, referring to the Pope’s 
much reported remark about setting up a Commission to 
study the question of female deacons, Father Lombardi, the 
Direcor of the Holy See’ Press, said this was an issue that has 
been talked about within the Church in the past and arises from 
the fact that in the early Church there were women described as 
deaconesses who carried out certain tasks within the 
Christian community. 
   Father Lombardi said “we need to be honest” when 
looking at the Pope’s remarks about being willing to set up a 
Commission to look again at this issue with greater clarity. 
“The Pope did not say he intends to introduce the ordination of 
female deacons and even less did he talk about the ordination 
of women as priests.” 

   In actual fact, the Pope made clear in his preaching 
during the course of the Eucharistic celebration that he was 
not considering this (question) at all.”  
   While Pope Francis has suggested a new commission 
could be helpful in studying the question further, the 
International Theological Commission, an advisory body to the 
Congregation for the Doctrine of the Faith, released a 
document on the diaconate in 2002 in which they 
addressed the question of whether women might be also be 
eligible.
   The document overwhelmingly concluded that female 
deacons in the early Church had not been equivalent to male 
deacons, and had no liturgical or sacramental function.
It reflected what the professor to whom Pope Francis had 
spoken said, referring to the Constitutiones Apostolorum, or 
the Constitutions of the Holy Apostles from around 380, which 
stressed that deaconesses had “no liturgical function,” but rather 
devoted themselves “to their function in the community which 
was service to the women.”
   The function of a deaconess, the document read, was 
summed up in the constitutions thus: “The deaconess does not 
bless, and she does not fulfil any of the things that priests and 
deacons do, but she looks after the doors and attends the 
priests during the baptism of women, for the sake of decency.” 
   While deaconesses were able to carry out the anointing 
of women in baptism for decency’s sake and to visit sick 
women in their homes, “they were forbidden to confer baptism 
themselves, or to play a part in the Eucharistic offering.”
   Even in the fourth century, the document read, “the way of 
life of deaconesses was very similar to that of nuns.”
While history proves that the ministry of female deacons did 
indeed exist, the text noted that it was “developed unevenly” in 
the different parts of the Church, and that affirmed that it is clear 
“that this ministry was not perceived as simply the feminine 
equivalent of the masculine diaconate.”
   Divided into seven chapters and a conclusion, the 
document’s second to last paragraph addresses the question of 
the ordination of women to the diaconate today.
While the general tone was that the question needed further 
study, the document offered two points of reflection for future 
consideration.
   First, it mentioned that the deaconesses referred to in the 
ancient Church, “as evidenced by the rite of institution and the 
functions they exercised – were not purely and simply 
equivalent to the deacons.”
   Secondly, it asserted that “the unity of the sacrament of 
Holy Orders…is strongly underlined by ecclesial tradition, 
especially in the teaching of the Magisterium,” and stressed 
the “clear distinction” between the ministry of priests and 
bishops versus that of deacons.
   The document concluded with no clear indication either way, 
but instead simply stated that the question “pertains to the 
ministry of discernment which the Lord established in his 
Church to pronounce authoritatively on this question.”
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Tuaàn 99: TIN MÖØNG LUCA (Chöông 14-19)
LOØNG THÖÔNG XOÙT VAØ NIEÀM VUI CUÛA THIEÂN CHUÙA (chöông 15)

   Chöông 15 cuûa Luca laø moät trong nhöõng chöông saùch ñeïp 
nhaát cuûa toaøn boä Thaùnh Kinh Taân öôùc. Caû chöông saùch 
böøng leân nieàm vui chan chöùa, nieàm vui cuûa tình yeâu maø 
nhöõng ai soáng trong quyõ ñaïo cuûa ích kyû khoâng caûm neám 
ñöôïc. Boái caûnh laø nhöõng ngöôøi thu thueá vaø toäi loãi ñeán vôùi 
Chuùa Gieâsu ñeå nghe Ngöôøi giaûng, laøm cho ngöôøi Phariseâu vaø 
caùc kinh sö khoù chòu. Boái caûnh ñoù laøm noåi baät loøng thöông xoùt 
cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi toäi nhaân vaø laø lôøi caûnh giaùc cho nhöõng 
keû töï haøo mình laø ngöôøi coâng chính.
   Duï ngoân “Tìm chieân laïc” (caâu 4-7) moâ taû Thieân Chuùa nhö 
ngöôøi muïc töû boû 99 con chieân laïi ñeå ñi tìm chieân laïc, vaø nieàm 
vui traøn bôø khi Ngaøi tìm laïi ñöôïc con chieân laïc, ñeán noãi vaùc 
noù leân vai ñem veà, vaø môøi moïi ngöôøi ñeán chung vui vì ñaõ 
tìm laïi ñöôïc con chieân bò maát. Trong maét cuûa Chuùa, moãi moät 
con ngöôøi, baát keå yeáu ñuoái vaø toäi loãi ñeán ñaâu, ñeàu laø moät 
nhaân vò ñoäc ñaùo vaø khoâng theå thay theá. Vì theá, Ngaøi chaêm 
soùc töøng con chieân vaø ñau ñaùu ñi tìm khi noù laïc baày. Chính vì 
theá, khoâng ai coù quyeàn thaát voïng veà tình thöông cuûa Chuùa vì 
tình thöông aáy döùt khoaùt lôùn hôn toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñieàu 
duy nhaát caàn thieát laø saùm hoái aên naên, nghóa laø thay ñoåi caùch 
nhìn, caùch nghó vaø caùch soáng cuûa mình.
   Töông töï nhö theá, Thieân Chuùa ñöôïc moâ taû nhö ngöôøi ñaøn 
baø ngheøo coù 10 ñoàng maø laïi ñaùnh maát moät ñoàng, theá laø luïc 
tung caû nhaø ñeå tìm cho baèng ñöôïc (caâu 8-10). Vaø khi tìm laïi 
ñöôïc, nieàm vui quaù lôùn ñeán ñoä phaûi môøi moïi ngöôøi ñeán ñeå 
chia seû. Thaät khaùc xa vôùi hình aûnh moät vò Thieân Chuùa chæ soi 
moùi ñeå tìm ra toäi loãi vaø tröøng phaït, moät hình aûnh khoâng haún ñaõ 
hoaøn toaøn bieán maát khoûi taâm trí ta, khieán ta soáng ñaïo trong sôï 
haõi hôn laø trong nieàm vui cöùu ñoä. Ñieàu ñaùng buoàn duy nhaát laø 
ñoàng baïc bò maát chæ naèm yeân moät choã neân neáu baø chuû queùt 
ñuùng choã laø tìm ñöôïc; coøn con ngöôøi coù töï do vaø ñaõ söû duïng töï 
do ñoù ñeå tìm moïi caùch troán thoaùt söï kieám tìm cuûa Chuùa!
   Trong chuøm duï ngoân veà loøng thöông xoùt, duï ngoân “Ngöôøi 
con hoang ñaøng” vaãn laø duï ngoân noåi tieáng nhaát, caû veà vaên 
chöông laãn noäi dung (15,11-32). Khoâng phaûi voâ lyù maø coù taùc 
giaû ñaõ ñeà nghò ñaët teân cho duï ngoân naøy laø “Ngöôøi cha phung 
phí” thay vì “Ñöùa con hoang ñaøng”. Bôûi leõ troïng taâm cuûa duï 
ngoân khoâng phaûi laø söï phung phí cuûa caûi vaät chaát cuûa ñöùa con 
thöù, maø chính laø loøng thöông xoùt cuûa ngöôøi cha daønh cho caû 
hai ñöùa con, loøng thöông xoùt voâ bôø ñeán ñoä khoâng theå hieåu noåi… 
cho neân ñöôïc goïi laø phung phí tình yeâu.
   Theo luaät Do thaùi, con ñaàu loøng ñöôïc höôûng gaáp ñoâi phaàn 
gia saûn (Ñnl 21,17). Theo ñoù, ngöôøi con uùt trong duï ngoân ñöôïc 
chia moät phaàn ba saûn nghieäp. Thoâng thöôøng, vieäc phaân chia 
taøi saûn phaûi ñôïi ñeán khi ngöôøi cha qua ñôøi, vaø trong luaät 
cuõng ñaõ coù nhöõng ñieàu khoaûn veà hình phaït trong tröôøng hôïp 
vieäc chia gia taøi tieán haønh tröôùc thôøi gian. Tuy nhieân ñieàu 
quan troïng khoâng naèm ôû khía caïnh leà luaät cho baèng veà maët 
tinh thaàn. Khi ñoøi hoûi chia gia taøi roài boû nhaø ñi, ngöôøi con uùt 
ñaõ ñoaïn tuyeät vôùi gia ñình, khoâng thöông tieác. Anh ta ñem 
moïi söï theo mình vaø khoâng coù hi voïng gì seõ trôû laïi. Dó nhieân 
ñaây laø söï maát maùt lôùn ñoái vôùi gia ñình, caùch rieâng vôùi ngöôøi 
cha.

   Cuoäc soáng phoùng ñaõng vaø phung phí daãn ngöôøi con uùt ñeán 
keát cuïc heát söùc bi thaûm, ñeán möùc phaûi ñi chaên heo. Ñoái vôùi 
ngöôøi Do thaùi, chaên heo gôïi leân yù töôûng oâ ueá, “laïc ñaïo” vaø 
nhö theá, ngöôøi con uùt ñaõ ñaùnh maát tö caùch laø thaønh vieân 
trong gia ñình cuõng nhö trong Daân Chuùa. Trong duï ngoân, ngöôøi 
con uùt thaäm chí coøn teä hôn caû heo, vì “ao öôùc laáy ñaäu muoàng 
heo aên maø nheùt cho ñaày buïng nhöng chaúng ai cho”.
   Cuoái cuøng, noãi cô cöïc ñaõ giuùp ngöôøi con uùt hoài taâm. Anh 
ta muoán trôû veà nhaø trong tö caùch keû laøm thueâ. Anh chuaån bò 
kyõ löôõng nhöõng gì phaûi thöa thoát vôùi cha mình, vaø löôøng 
tröôùc seõ bò moïi ngöôøi tieáp nhaän baèng caùi nhìn soi moùi vaø nghi 
ngôø. Theá nhöng cha anh vaãn thöông anh. OÂng vaãn ngaøy ñeâm 
troâng ngoùng, vaø khi thaáy con ôû ñaøng xa, “oâng chaïy ra oâm coå anh 
ta vaø hoân laáy hoân ñeå” (caâu 20) ñeán ñoä ngöôøi con khoâng kòp 
noùi heát baøi dieãn vaên ñaõ soaïn saün! Cuoäc ñoaøn tuï naøy raát gioáng 
vôùi cuoäc ñoaøn tuï cuûa Esau vaø Giacoùp (St 33,4). Giacoùp nhôù 
ñeán toäi aùc mình ñaõ phaïm choáng laïi anh, nhöng gioáng nhö 
ngöôøi cha trong duï ngoân naøy, Esau chæ nghó ñeán hoaø giaûi. 
Ngöôøi cha ra leänh cho gia nhaân chaêm soùc moïi söï cho ñöùa con 
cuûa mình, naøo laø aùo, naøo laø nhaãn, naøo laø beâ beùo… taát caû dieãn 
taû söï nhìn nhaän ñaây laø ñöùa con cuûa chuû nhaø chöù khoâng phaûi 
toâi tôù. Khoâng coù chuyeän hoûi toäi, khoâng coù chuyeän tra khaûo, 
cuõng khoâng coù chuyeän baøn baïc xem thaèng con hö hoûng naøy coù 
xöùng ñaùng ñöôïc tha toäi khoâng… chæ coù ñieàu quan troïng duy 
nhaát laø: “con ta ñaõ cheát maø nay soáng laïi, ñaõ maát maø nay laïi tìm 
thaáy” (caâu 24).
   Töôûng nhö caâu chuyeän ñaõ haï maøn vôùi caûnh ñeïp tuyeät vôøi 
nhö theá, khoâng ngôø laïi theâm caûnh khaùc xen vaøo. AÁy laø côn 
giaän döõ cuûa anh con caû. Anh ñaõ coá gaéng soáng coâng chính ñeán 
theá: “Ñaõ bao naêm con haàu haï cha vaø chaúng khi naøo traùi 
leänh” (caâu 29), theá maø “chöa bao giôø cha cho laáy moät con deâ 
con ñeå aên möøng vôùi chuùng baïn”. Vaø nhaân danh söï coâng chính 
ñoù, anh khöôùc töø vieäc chia seû nieàm vui vôùi gia ñình khi “thaèng 
con cuûa cha” (chöù khoâng phaûi ñöùa em cuûa toâi) trôû veà. Laïi 
moät laàn nöõa, tình yeâu vaø loøng thöông xoùt cuûa ngöôøi cha böøng 
saùng vaø xua tan moïi haän thuø ghen gheùt. OÂng ñaõ böôùc ra ñoùn 
ñöùa con hoang ñaøng thì oâng cuõng böôùc ra ñoùn ngöôøi con caû, vì 
oâng mong muoán caû hai ñöùa con ñeàu ñöôïc haïnh phuùc. Anh con 
caû chæ nhìn thaáy gia taøi vaø noã löïc laøm vieäc cuûa baûn thaân anh. 
Ngöôøi cha khoâng töø choái ñieàu ñoù, nhöng nhöõng ñieàu ñoù ñeàu 
khoâng quan troïng baèng ñieàu naøy laø: moät ñöùa con vaø moät 
ngöôøi anh em ñaõ cheát nay soáng laïi, ñaõ maát nay laïi tìm thaáy.     
Vì theá, moïi chuyeän khaùc ñeàu phaûi deïp sang moät beân ñeå 
“chuùng ta phaûi aên möøng, phaûi vui veû” (caâu 32). Laïi moät laàn 
nöõa, taâm trí ta nhôù ñeán caâu chuyeän Giacoùp. Gioáng nhö Esau, 
ñeán giai ñoaïn cuoái ñôøi, Giacoùp khaùm phaù yù nghóa vaø taàm quan 
troïng cuûa ñoaøn tuï, neân khi nghe tin Giuse vaãn coøn soáng, oâng 
queân heát nhöõng toäi aùc maø chính nhöõng anh em trong nhaø ñaõ gaây 
ra cho Giuse, vaø chæ nhôù moät ñieàu: “Theá laø ñuû. Giuse con ta vaãn 
coøn soáng” (St 45,28).
Moãi nhaân vaät trong duï ngoân ñeàu laø taám göông soi cho ta tìm 
boùng chính mình, ñeå töï vaán, ñeå laéng nghe, ñeå tieán leân. Cho nieàm 
vui traøn ngaäp trong ñôøi mình vaø trong coäng ñoàng Daân Chuùa.
 (Coøn tieáp)
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Ihave yet many things to say to you, but you cannot bear them now.13 When the Spirit of truth comes, he will guide you
into all the truth; for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to 

you the things that are to come. 14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. 15 All that the 
Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you.

Meditation: Jesus makes a claim which only God
can make - he knows all things - the present and 

the past, as well as the future. Jesus not only claims to 
speak the truth, he calls himself the very source of truth 
when he proclaims that he is the way, the truth and the life 
(John 14:6). Now Jesus promises to send his disciples the 
Spirit of truth who will guide them in understanding all 
that Jesus came to say and do! Jesus tells his disciples that 
it is the role of the Holy Spirit to 
reveal what is true. It is through 
the gift and working of the Holy 
Spirit, who enlightens our hearts 
and minds, that we come to 
understand that the Godhead is a 
trinity of persons - Father, Son, 
and Holy Spirit.

The Jews understood God as 
Creator and Father of all that 
he made (Deuteronomy 32:6) 
and they understood the nation 
of Israel as God’s firstborn son 
(Exodus 4:22). Jesus reveals the 
Father in an unheard of sense. 
He is eternally Father by his 
relationship to his only-begotten 
Son, who, reciprocally, is Son 
only in relation to his Father (see Matthew 11:27). The 
Spirit, likewise, is inseparably one with the Father and 
the Son. Jesus reveals the triune nature of God and the 
inseparable union of the Father, Son, and Holy Spirit. The 
mission of Jesus and of the Holy Spirit are the same - to 
reveal the glory of God and to share that glory with us by 
uniting us in a community of love with the Father, Son, 
and Holy Spirit. That is why Jesus tells his disciples that 
the Spirit will reveal the glory of the Father and the Son 
and will speak what is true. Before his Passover, Jesus 
revealed the Holy Spirit as the ‘Paraclete’ and Helper 
who will be with Jesus’ disciples to teach and guide them 
“into all the truth” (John 14:17,26; 16:13). The ultimate 

end, the purpose for which God created us, is the entry 
of God’s creatures into the perfect unity of the blessed 
Trinity. In baptism we are called to share in the life of 
the Holy Trinity here on earth in faith and after death in 
eternal light.

Clement of Alexandria (150-215 AD), an early church 
father and teacher at the catechetical school in Alexandria, 
wrote: “What an astonishing mystery! There is one Father 

of the universe, one Logos (Word) 
of the universe, and also one 
Holy Spirit, everywhere one and 
the same; there is also one virgin 
become mother, and I should like 
to call her ‘Church’.”

How can we personally know 
the Father and his Son, our Lord 
Jesus Christ? It is the Holy Spirit 
who reveals the Father and the 
Son to us and who gives us the gift 
of faith to know and understand 
the truth of God’s word. Through 
the Holy Spirit, we proclaim 
our ancient faith in the saving 
death and resurrection of Jesus 
Christ until he comes again. The 
Lord gives us his Holy Spirit as 

our divine Teacher and Helper that we may grow in the 
knowledge and wisdom of God. Do you seek the wisdom 
that comes from above and do you eagerly listen to God’s 
word and obey it?

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for 
then we too shall begin to look not at what is seen but at 
what is not seen. May he open the eyes that are concerned 
not with the present but with what is yet to come, may 
he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God 
in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose 
glory and power will endure throughout the unending 
succession of ages.” (prayer of Origin, 185-254 AD)

“Love one another as I have loved you”

Scripture: John 16:12-15
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