
      
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 THỨ 10 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 5/6/2016

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



chỉ đưa thực phẩm vào miệng mà 
thôi, nhưng còn là thời gian để chia 
sẻ những câu chuyện vui buồn trong 
ngày hầu biết thông cảm và hiểu biết 
nhau hơn. Vì thế, gia đình phải xem 
giờ ăn chung như là một thời khắc 
“thiêng liêng” bằng cách không xem 
truyền hình, không cho phép gọi và 
trả lời điện thọai, hoặc chơi trò chơi 
điện tử. Một trong những hiện tượng 
ngày càng phổ biến ngày nay là khi ăn 
uống, có nhiều người lớn cũng như trẻ 
em gọi điện thọai và texting cho nhau. 
Chính thái độ tùy tiện này trong cách 
cư xử dẫn đến sự thiếu tôn trọng đối 
với Thiên Chúa và đối với nhau khi 
chúng ta vào trong nhà thờ mà vẫn để 
điện thoại reo lên ầm ĩ, hoặc mở điện 
thư và texting! 

Nếu như trong năm học, cha mẹ 
không có nhiều thời giờ với con cái 
trong việc thăng tiến đời sống siêu 
nhiên của chúng thì mùa Hè là một 
thời gian hữu ích để chấn chỉnh lại 

cách sống phù hợp, thay vì buông thả 
để cho con em muốn ăn, ngủ và giải trí vô độ. Cầu nguyện 
chung với nhau mỗi tối và tham dự Thánh Lễ hằng ngày 
nếu có thể là những điều gia đình nào cũng có thể thực 
hiện được. Nếu như chúng ta vẫn quan niệm cầu nguyện 
và Thánh lễ là hơi thở và là của ăn cho cuộc sống linh hồn 
thì mùa Hè là lúc chúng ta cần phải tận dụng thời gian để 
nhận lãnh tặng phẩm vô giá này của Thiên Chúa. Đặc biệt 
Giáo hội Công giáo đặt Tháng Sáu là tháng kính Thánh 
Tâm Chúa để mọi người nhớ đến và suy tôn tình yêu của 
Chúa Giêsu, mời gọi Ngài làm chủ cuộc đời và gia đình 
chúng ta cũng như xin Ngài giúp chúng ta biết đáp trả tình 
yêu bao la của Ngài bằng một cuộc sống yêu thương và 
thánh thiện. 

Mến chúc Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng 
gia đình vui hưởng một mùa Hè thoải mái và bình an trong 
Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Chúng ta đã bước vào 
những ngày đầu của 
tháng Sáu. Đây là một 

tháng thật đặc biệt. Trước hết, 
tháng Sáu bắt đầu những ngày 
nghỉ Hè của học sinh, sinh viên 
sau một năm học vất vả. Tháng 
Sáu cũng đánh dấu những ngày 
Ra Trường và Tốt Nghiệp của 
con em. Đây là dịp vui mừng và 
tự hào của ông bà, cha mẹ khi 
thấy con cháu thăng tiến trên 
bước đường học vấn và dấn bước 
vào xã hội với tấm bằng trên 
tay. Đối với những người lập gia 
đình, tháng Sáu là tháng khởi đầu 
của mùa cưới xin. Ngay cả trong 
Giáo hội, tháng Sáu cũng bắt đầu 
Mùa Chịu Chức Linh mục, hoặc 
Khấn dòng đối với những người 
chọn việc phục vụ Thiên Chúa 
và Giáo Hội qua ơn gọi linh mục 
hoặc tu sĩ. 

Tháng Sáu cũng là thời điểm 
bắt đầu cho những cuộc nghỉ ngơi 
và vui chơi dài ngày của những thành viên trong gia đình 
mà trong năm do việc học hành của con cái hoặc do công 
ăn việc làm khiến mọi người không thể gặp mặt thường 
xuyên. Điều này giúp tăng thêm sự gắn bó và đoàn kết của 
những người thân yêu với nhau. Vì thế, mùa Hè cũng có 
thể được xem là mùa đoàn tụ của những người trong gia 
đình khi được có cơ hội gặp gỡ và chung vui với nhau. 

Một điều chúng ta cũng cần lưu ý đến về mùa Hè, đó 
là nếu biết tận dụng thời gian để vun xới đời sống tình 
cảm và đời sống thiêng liêng của các thành viên trong gia 
đình qua những sinh hoạt chung, cách riêng là trong việc 
cầu nguyện và đi dự Thánh Lễ, thì Mùa Hè sẽ không lãng 
phí đối với con em. 

Với sự phát triển của các phương tiện máy móc hiện 
đại, thời giờ thật sự con người dành cho nhau ngày càng 
ít đi. Vì thế, trong mùa Hè, cần phải nhấn mạnh việc ăn 
chung với nhau trong gia đình. Đây không phải là lúc LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.

1 Cr 11, 26.
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   LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 5/6. Tuaàn 10 Thöôøng nieân, naêm C.
- Thöù Hai 6/6: Leã Thaùnh Noâbertoâ, Giaùm muïc.
- Thöù Ba 7/6: Tuaàn 10 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 8/6: Tuaàn 10 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 9/6: Leã Thaùnh EÂphrem, Phoù teá, Tieán só  

 Hoäi thaùnh.
- Thöù Saùu 10/6: Tuaàn 10 Thöôøng nieân.
- Thöù Baûy 11/6: Leã Thaùnh Barnaba, Toâng ñoà. Leã Nhôù.
- Chuùa Nhaät 12/6: Tuaàn 11 Thöôøng Nieân, naêm C.

PHAÂN ÖU
  Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang 
quyeán tröôùc söï ra ñi cuûa 

Baø Maria Traàn Thò Nhung
Sinh ngaøy 15/6/1928

Taï theá ngaøy 26/5/2016
  Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

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 4/6/2016 cuûa ñoâi taân hoân:

Giuse Phaïm Vuõ Long 
& 

Maria Nguyeãn Thò Huyeàn 
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ 
THÖÙ SAÙU 10/6 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng) 
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.
2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng
ñeán 7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.
3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
  PHONG TRAØO THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ
  Möøng Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ (29/5) laø 
Boån maïng cuûa Phong Traøo Thieáu Nhi Thaùnh Theå, 
Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng Cha Tuyeân UÙy, 
Quyù Sô, Thaày Trôï UÙy, Quyù Trôï Taù, Quyù Huynh 
Tröôûng vaø caùc em Thieáu Nhi trong Phong traøo.
  Xin Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå luoân chuùc laønh vaø 
gìn giöõ taát caû moïi ngöôøi trong tình yeâu cuûa Ngaøi.   
Chuùc Phong Traøo Thieáu Nhi Thaùnh Theå ngaøy 
caøng lôùn maïnh vaø gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh quaû 
toát ñeïp trong vieäc toâng ñoà.

  BAN THÖØA TAÙC VUÏ RÖÔÙC LEÃ
  Nhaân ngaøy leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa ngaøy 29/5, 
boån maïng cuûa Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã, coäng 
ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho taát caû caùc 
Thöøa Taùc Vieân ñöôïc theâm loøng yeâu meán Chuùa, 
trung thaønh vaø soát saéng trao Chuùa Gieâsu Thaùnh 
Theå cho coäng ñoaøn.

  ÑOAØN LIEÂN MINH THAÙNH TAÂM
  Cuøng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn vuõ möøng kính leã Thaùnh 
Taâm Chuùa Gieâsu ngaøy 3/6, boån maïng cuûa Ñoaøn 
Lieân Minh Thaùnh Taâm. Coäng ñoaøn Giaùo Xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng ñoaøn. Xin 
Chuùa ban cho töøng thaønh vieân bieát toân suøng traùi 
tim Chuùa ñeå töø ñoù kín muùc ñöôïc nguoàn suoái tình 
thöông cuûa Chuùa vaø trao ban cho nhöõng ngöôøi 
chung quanh.

CAÙC EM RA TRÖÔØNG TRUNG HOÏC NHAÄN QUAØ
GIFTS FOR 2016 HIGH SCHOOL GRADUATES

   Nhöõng em trong Giaùo xöù toát nghieäp trung hoïc naêm 
nay chöa coù cô hoäi nhaän quaø cuûa Giaùo xöù, xin leân Vaên 
phoøng Giaùo xöù vaøo nhöõng ngaøy giôø laøm vieäc ñeå nhaän 
quaø. 

   The 2016 high school graduates who have not 
received the gifts from the parish can come to the 
Parish Office to get them.
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RAO HOÂN PHOÁI

Laàn I
*Anh Ñoã Duy Thöùc, con oâng Ñoã Laâm Tuyeàn 

vaø baø Nguyeãn Huyeàn Trang, seõ keát hoân vôùi chò 
Ñoã Kim Chi, con oâng Ñoã Vaên Hi vaø baø Buøi Thò 
Muøi, vaøo ngaøy thöù Baûy 30/7/2016 
   *Anh Löông Michael, con oâng Löông Ñaëng Höng 
vaø baø Löông Thu Vaân, seõ keát hoân vôùi chò Traàn Thò 
Mai Trang, con oâng Traàn Vieät Haø vaø baø Nguyeãn Thò 
Thanh Nga, vaøo ngaøy thöù Baûy 20/8/2016

* Anh Nguyeãn Traàn Vaên, con oâng Nguyeãn
Vaên Khoaûn vaø baø Traàn Thò Ngoï, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Emily, con oâng Nguyeãn Ngoïc Taâm vaø baø 
Ngoâ Thò Minh Tuù, vaøo ngaøy thöù Baûy 27/8/2016

Laàn II
* Anh Nguyeãn Hoaøng Thaïch, con oâng Nguyeãn Ñöùc 

Tueä vaø baø Hoaøng Kim Lan, seõ keát hoân vôùi chò Tröông 
Thò Moäng Trinh, con oâng Tröông Vaên Döng vaø baø 
Nguyeãn Thò AÙi vaøo ngaøy 23/6/2016.

Anh Thaïch vaø cha meï hieän cö nguï taïi Garland, TX. 
Chò Moäng Trinh vaø cha meï cö nguï taïi huyeän Caàn 
Ñöôùc, tænh Long An, Vieät Nam.

* Anh Nguyeãn Trung Kieân, con oâng Nguyeãn Ñöùc 
Thieâm vaø baø Traàn Thò Hueä, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Vuõ Linh Thaûo, con oâng Nguyeãn Thanh 
Phöông (qua ñôøi) vaø baø Nguyeãn Thò Xuaân Hoa, vaøo 
ngaøy thöù Baûy 9/7/2016

* Anh Tommy Troïng Nguyeãn, con oâng Nguyeãn 
Vaên Phuù vaø baø Mai Thò Döông (qua ñôøi), seõ keát hoân 
vôùi chò Tracy Traâm Phaïm, con oâng Phaïm Coâng Baøi 
vaø baø Phaïm Thò Vaân, vaøo ngaøy thöù Baûy 16/7/2016

Laàn III
* 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

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

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 5/6/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  7  A/C Traùc Nguyeãn 214-909-3699 
3605 Gillespie Road, McKinney, TX 75070 

Giaùo Khu 11 A/C Traàn Ngoïc Höông & Leâ  972-429-0803
1016 Lowndes Lane, Wylie, TX 75098

KHOÙA TÌM HIEÅU ÔN GOÏI
DOØNG ÑÖÙC MEÏ TRINH VÖÔNG

  Looking for a summer adventure? You’re 
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/

NHOÙM BAÙC AÙI HÔÙT TOÙC & GAÂY QUYÕ 
 GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO

   Nhoùm Baùc AÙi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ 
toå chöùc Hôùt Toùc gaây quó giuùp Ngöôøi Ngheøo taïi Hoäi 
quaùn Gieâ-ra-ñoâ trong hai ngaøy thöù Baûy 11/6 vaø Chuû 
Nhaät 12/6  do moät soá caùc Anh Chò Em hôùt toùc chuyeân 
nghieäp trong Giaùo Xöù phuï traùch.

   Ngoaøi ra vaøo ngaøy Chuû Nhaät 12/6 vaø 19/6, Nhoùm 
seõ coù baùn Neán, CD nhaïc ñaïo, Hoa, Tranh aûnh treân 
Aluminum veà Loøng Thöông Xoùt Chuùa, Meï Haèng Cöùu 
Giuùp...

   Kính môøi quí OÂng Baø Anh Chò Em uûng hoä vieäc gaây 
quó giuùp Ngöôøi Ngheøo.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 29/5/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,726.00 
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $100.00 
Tieàn Khaán: $1,664.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $220.00  

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

SDB Teân Soá Tieàn
0283 Nguyeãn Thò Thieát $3.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $25.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0703 Nguyeãn Vaên Rieàn $20.00 
0706 AÅn Danh $100.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 

1512 Mai Vaên Trung $20.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $10.00 
2185 Tröông Dan $20.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2428 Tina Kingsley $20.00 
2657 Nguyeãn Thanh Hieäp $5.00 
2741 Nguyeãn Hoaøng Karen $250.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0455 Löông Moäng Lan Nöông $160.00 
0475 Ñaëng Thò Cöông $1,000.00 
0497 Jimmy Hoaøng Kim $200.00 
488-494  Therese Caron $700.00 
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Tuaàn 100: TIN MÖØNG LUCA (Chöông 19-24)
CHUÙA GIEÂSU TÖÏ HIEÁN TREÂN THAÙNH GIAÙ (22, 32-49)

Thaùnh söû Luca khoâng duøng töø “Golgotha” trong 
tieáng Aram, nhöng chæ goïi ñôn sô laø “Ñoài Soï” (23,33), 
nôi Chuùa Gieâsu bò haønh hình. Ngöôøi bò ñoùng ñinh cuøng 
vôùi hai teân gian phi, nhö Chuùa ñaõ baùo tröôùc: “Caàn phaûi 
öùng nghieäm nôi baûn thaân Thaày lôøi Kinh Thaùnh ñaõ cheùp: 
Ngöôøi bò lieät vaøo haøng phaïm nhaân” (Lc 22,37; Is 53,12). 
Khi moïi ngöôøi nghó raèng trong côn ñau ñôùn cuøng cöïc, 
Chuùa Gieâsu seõ thoát leân nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vaø thoùa 
maï, thì Ngöôøi laïi caát lôøi caàu xin ôn tha thöù cho nhöõng keû 
laøm khoå mình: “Laïy Cha, xin tha cho hoï vì hoï khoâng bieát 
vieäc hoï laøm” (23,34). Lôøi caàu nguyeän naøy trôû thaønh maãu 
möïc vaø ñieåm son ghi daáu caùc vò töû ñaïo trong Kitoâ giaùo, 
cuï theå laø thaùnh Teâphanoâ (Cv 7,60). Chi tieát “hoï laáy aùo 
cuûa Ngöôøi chia ra maø baét thaêm” (23,34) goïi veà lôøi Thaùnh 
vònh 22,19 “AÙo maëc ngoaøi chuùng ñem chia chaùc, coøn aùo 
trong cuõng baét thaêm luoân”.

Trong caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu, thaùnh Luca nhaán 
maïnh söï thuø nghòch vaø ghen tò cuûa haøng nguõ laõnh ñaïo Do 
thaùi: “Hoï buoâng lôøi cöôøi nhaïo: Haén ñaõ cöùu ngöôøi khaùc 
thì cöùu laáy mình ñi, neáu thaät haén laø Ñaáng Kitoâ cuûa Thieân 
Chuùa, laø ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn” (23,35). Luca khoâng 
duøng töø “Vua Israel” nhö Marcoâ vaø Mattheâu (Mc 15,32; 
Mt 27,42) nhöng duøng töø “ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn” laø töø 
ñaõ duøng trong trình thuaät Chuùa Gieâsu bieán hình (Lc 9,35). 
Lính traùng ñöa giaám cho Ngöôøi uoáng, moät cöû chæ coù theå 
ñöôïc xem laø töû teá daønh cho phaïm nhaân bò ñoùng ñinh vaø 
ñang khaùt chaùy coå, nhöng cöû chæ naøy trôû thaønh söï cöôøi 
nhaïo khi cuøng vôùi vieäc ñöa giaám cho Ngöôøi uoáng, hoï 
noùi: “Neáu oâng laø vua daân Do thaùi, thì haõy cöùu mình ñi” 
(23,37).

Trình thuaät veà ngöôøi gian phi saùm hoái laø trình thuaät 
rieâng cuûa thaùnh Luca. Ngöôøi gian phi traùch maéng teân 
gian phi khaùc vì cöôøi nhaïo Chuùa Gieâsu, vaø anh ta naøi xin 
Chuùa Gieâsu: “Khi oâng vaøo Nöôùc cuûa oâng, xin nhôù ñeán 
toâi” (23,42). Lôøi caàu xin naøy dieãn taû vöông quoác meâsia 
maø ngöôøi Do thaùi troâng mong, nay ñaõ ñeán. Trong thaàn 
hoïc cuûa Luca, lôøi caàu naøy coøn muoán noùi ñeán Chuùa Gieâsu 
ñöôïc toân vinh qua söï phuïc sinh vaø thaêng thieân. Ñaùp laïi, 
Chuùa Gieâsu höùa cho anh ñöôïc ôû vôùi Ngöôøi, ngay hoâm 
nay, treân Thieân Ñaøng; vì caùi cheát cuûa Chuùa laø söï khôûi 
ñaàu cuoäc xuaát haønh môùi (Lc 9,31).

Khi Chuùa Gieâsu saép truùt hôi thôû cuoái cuøng, thì taêm 
toái bao truøm, maøn trong Ñeàn thôø bò xeù ngay chính giöõa 
(23,45). Ñoù laø böùc maøn ôû giöõa Nôi Thaùnh vaø Nôi Cöïc 
Thaùnh; nhö theá, baèng caùi cheát treân thaäp giaù, Chuùa Gieâsu 
ñaõ môû moät con ñöôøng môùi daãn ñeán ngai Thieân Chuùa. 

Ngöôøi truùt hôi thôû cuoái cuøng vôùi taâm tình hoaøn toaøn phoù 
thaùc nôi Thieân Chuùa: “Trong tay Ngaøi, con xin phoù thaùc 
hoàn con” (Tv 31,6; Lc 23,46).

Chöùng kieán nhöõng gì xaåy ra, vieân ñaïi ñoäi tröôûng 
khaúng ñònh Chuùa Gieâsu voâ toäi: “OÂng naøy ñích thöïc laø 
ngöôøi coâng chính” (23,47). Luca duøng töø “ngöôøi coâng 
chính” thay vì “Con Thieân Chuùa” nhö trong Mc 15,39 
vaø Mt 27,54. Daân chuùng “ñaám ngöïc trôû veà” (23,48) haøm 
nghóa vöøa buoàn phieàn khi chöùng kieán moät ngöôøi voâ toäi 
phaûi cheát, vöøa hoái haän vì söï sai traùi cuûa mình. Thaùnh 
Luca khoâng keå laïi vieäc caùc moân ñeä chaïy troán (Mc 14,50; 
Mt 26,56), ngaøi chæ ghi nhaän hoï “ñöùng ñaøng xa” quan saùt 
vaø theo doõi söï kieän. Laïi chaúng phaûi laø ñieàu ñaùng cho moãi 
Kitoâ höõu suy nghó sao, vì söï baøng quan, voâ caûm, ñöùng 
ñaøng xa, cuûa chuùng ta khi chöùng kieán nhöõng khoå ñau maø 
Hoäi Thaùnh Chuùa vaø bao nhieâu ngöôøi voâ toäi ñang phaûi 
chòu?

TREÂN ÑÖÔØNG EMMAUS (24,13-35)
Hai moân ñeä Emmaus ñaõ cuøng coù maët vôùi Nhoùm Möôøi 

Moät vaøo saùng ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, “cuøng ngaøy hoâm 
aáy” (24,13), nghóa laø hoï ñaõ nghe caâu chuyeän cuûa caùc phuï 
nöõ vaø cuûa Pheâroâ. Thaùnh Luca bieân soaïn trình thuaät naøy 
theo cuøng moät löôïc ñoà nhö caâu chuyeän veà vieân thaùi giaùm 
ngöôøi Ethiopia ñöôïc Philip röûa toäi: treân ñöôøng ñi, giaûi 
thích Kinh Thaùnh, haønh ñoäng ñaëc bieät, söï bieán maát laï 
luøng (Cv 8,26-40).

Chuùa Gieâsu xuaát hieän nhö moät khaùch haønh höông töø 
Gieârusalem veà. Hai moân ñeä khoâng nhaân ra Ngöôøi. Maét 
hoï “coøn bò ngaên caûn” (24,16). Ñaây laø thuaät ngöõ dieãn taû söï 
muø loøa thieâng lieâng. Nhieàu trình thuaät veà Chuùa Kitoâ phuïc 
sinh cho bieát Ngöôøi nhìn raát khaùc (Mc 16,12; Ga 20,14; 
21,4). Chaéc chaén thaân xaùc cuûa Ñaáng Phuïc sinh ñaõ ñöôïc 
bieán ñoåi, nhöng ñieåm chính yeáu ôû ñaây laø caàn phaûi coù caëp 
maét môùi, caëp maét cuûa ñöùc tin, môùi nhaän ra Ngöôøi. Thaät 
vaäy, duø chuùng ta coù nhöõng chöùng töø ñaùng tin caäy veà söï 
gaëp gôõ Chuùa Phuïc sinh, nhöng caàn phaûi hieåu raèng vieäc 
gaëp Chuùa, thaáy Chuùa, khoâng phaûi laø do caëp maét töï nhieân, 
nhöng do ñöùc tin.

Hai moân ñeä buoàn raàu vì caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu vaø 
laáy laøm laï laø taïi sao moät söï kieän kinh thieân ñoäng ñòa nhö 
theá maø oâng khaùch boä haønh laïi khoâng bieát (24,18). Trong 
soá hai moân ñeä, coù moät ngöôøi ñöôïc neâu teân laø Cleopas; 
coù leõ sau naøy Cleopas naém moät vai troø quan troïng trong 
coäng ñoaøn Kitoâ höõu. Hoï moâ taû Chuùa Gieâsu laø vò tieân tri 
ñaày uy theá, vò tieân tri ñöôïc mong chôø ñaõ laâu (Lc 24,19; 
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Ñnl 18,15; Cv 7,22). Hoï coøn hi voïng Ngöôøi khoâng chæ laø 
vò tieân tri maø coøn laø “Ñaáng seõ giaûi thoaùt Israel” (24,21). 
Theá maø “caùc thöôïng teá vaø thuû laõnh ñaõ noäp Ngöôøi…” 
(24,20). Traùch nhieäm cuûa haøng laõnh ñaïo laïi ñöôïc nhaán 
maïnh.

Hai moân ñeä cuõng ñaõ nghe keå veà ngoâi moä troáng, 
nhöng söï kieän aáy chæ laøm hoï kinh ngaïc chöù khoâng laøm 
cho hoï tin raèng Chuùa ñaõ soáng laïi (24,22-24). Thaät ra, söï 
phuïc sinh maø ngöôøi Do thaùi troâng mong laø chieán thaéng 
phoå quaùt cuûa ngöôøi coâng chính vaøo thôøi ñieåm taän cuøng 
lòch söû, chöù khoâng phaûi laø söï phuïc sinh caù nhaân trong thôøi 
gian cuûa lòch söû.

Chuùa Gieâsu traùch maéng hai moân ñeä: “Caùc anh chaúng 
hieåu gì caû! Loøng trí caùc anh thaät laø chaäm tin vaøo lôøi caùc 
tieân tri” (24,25). Hoï ñaõ ñoïc saùch caùc tieân tri nhöng laïi 
khoâng nhaän ra raèng trong chöông trình cuûa Thieân Chuùa, 
phaûi ñi qua thaäp giaù môùi ñaït ñeán vinh quang. Cho neân 
Ñaáng phuïc sinh “giaûi thích cho hai oâng nhöõng gì lieân 
quan ñeán Ngöôøi trong taát caû Saùch Thaùnh” (24,27).

Caùc moân ñeä ngôõ ngaøng khi nghe Chuùa Gieâsu giaûi 
thích Kinh Thaùnh vaø hoï naøi xin Chuùa “ôû laïi” vôùi hoï 

(24,29). Ñoäng töø “ôû laïi” mang yù nghóa raát phong phuù, vd. 
trong Tin Möøng Gioan (Ga 14,17; 15,4-10). Khi duøng böõa 
vôùi hoï, Chuùa Gieâsu “caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng, 
vaø beû ra trao cho hoï” (24,30). Cöû chæ naøy nhaéc ñeán pheùp 
laï hoùa baùnh ra nhieàu (Lc 9,16) vaø Böõa Tieäc Ly (22,19). 
Chính trong “vieäc beû baùnh” (teân goïi ban ñaàu cuûa cöû haønh 
Thaùnh Theå – Cv 2,42,46) maø hai moân ñeä nhaän ra Chuùa, 
nhöng Ngöôøi bieán maát khoûi taàm nhìn töï nhieân cuûa hoï. Hoï 
nhôù laïi loøng mình ñaõ böøng chaùy khi nghe Chuùa giaûi thích 
Kinh Thaùnh (24,32) maø khoâng bieát taïi sao. Baây giôø hoï 
hieåu ñöôïc laø mình ñaõ gaëp gôõ Ñaáng Phuïc sinh. Cuõng vaäy, 
ngöôøi Kitoâ höõu gaëp ñöôïc Ñaáng Phuïc sinh khi cöû haønh 
Thaùnh Theå vaø ñoïc Saùch Thaùnh.

Kinh nghieäm gaëp gôõ Ñaáng Phuïc sinh khoâng theå giaáu 
kín, nhöng phaûi ñöôïc chia seû vaø loan baùo (Cv 4,20). Khi 
hai moân ñeä veà ñeán Gieârusalem thì Tin Möøng Phuïc sinh 
ñaõ ñöôïc coâng boá: “Chuùa soáng laïi thaät roài vaø ñaõ hieän ra 
vôùi oâng Simon” (24,33). Thaùnh Luca khoâng keå laïi vieäc 
naøy, nhöng keát thuùc trình thuaät baèng vieäc nhaán maïnh ñeán 
bí tích Thaùnh Theå: “Hai oâng huaät laïi nhöõng gì ñaõ xaûy 
ra doïc ñöôøng vaø vieäc mình ñaõ nhaän ra Chuùa theá naøo khi 
Ngöôøi beû baùnh” (24,35).  (Coøn tieáp)

COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM HAÛI NGOAÏI COÙ THEÂM MOÄT GIAÙM MUÏC CHÍNH TOØA

Hoâm thöù Tö ngaøy 1 thaùng 6 naêm 2016, Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ ñaõ chaáp nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc Cha 
David Monroe, Giaùm muïc Giaùo phaän Kamloops ôû 
Canada, vaø boå nhieäm ngöôøi keá vò laø cha Giuse Nguyeãn 
Theá Phöông, hieän laø cha Toång ñaïi dieän cuûa Toång Giaùo 
Phaän Vancouver.

Ñöùc Giaùm muïc taân cöû Giuse Nguyeãn Phöông sinh 
ngaøy 25 thaùng 3 naêm 1957 taïi Vieät Nam. Naêm 1974, ngaøi 
hoïc ôû tieåu chuûng vieän Leâ Baûo Tònh, Ban Meâ Thuoät. Ñi 
tuø hai laàn vì ñöùc tin Coâng Giaùo tröôùc khi vöôït bieân tò naïn 
coäng saûn taïi Palawan, Phi Luaät Taân.

Nhôø moät chöông trình baûo trôï, ngaøi ñeán Canada 
vaøo naêm 1987. Taïi ñaây, ngaøi phaûi laøm vieäc nhö thôï sôn 
nhaø ñeå kieám tieàn hoïc Anh ngöõ tröôùc khi vaøo chuûng vieän 
Chuùa Kitoâ Vua (Seminary of Christ the King) taïi tænh 
British-Columbia. Sau thôøi gian hoïc trieát hoïc, vaø thaàn 
hoïc taïi chuûng vieän Thaùnh Pheâroâ ôû thaønh phoá Luaân Ñoân, 
tænh Ontanrio, Canada. Ngaøi ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc 
Adam Exner, O.M.I., cuûa Toång Giaùo phaän Vancouver 
phong chöùc linh muïc vaøo ngaøy 30 thaùng 5 naêm 1992.

Ñöùc Cha Giuse Nguyeãn Theá Phöông ñaõ laøm muïc vuï 

taïi nhieàu giaùo xöù trong Toång giaùo phaän Vancouver tröôùc 
khi ñöôïc cöû laøm Giaùm Ñoác Vaên phoøng Ñaëc traùch Ôn goïi 
vaøo naêm 2010 vaø Toång Ñaïi Dieän cuõng nhö ñieàu hôïp vieân 
linh muïc ñoaøn Toång giaùo phaän vaøo naêm 2013. Theo Nieân 
giaùm 2016 cuûa Hoäi ñoàng giaùm muïc Canada, Giaùo Phaän 
Kamloops coù 67 giaùo xöù vaø caùc giaùo ñieåm, vôùi 51,435 
ngöôøi Coâng Giaùo ñöôïc coi soùc bôûi 16 linh muïc trieàu vaø 4 
linh muïc doøng, 2 phoù teá vónh vieãn vaø 10 tu só nam nöõ.

Nhö theá, Coäng ñoàng Coâng giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi 
coù vò giaùm muïc chính toøa thöù 2 sau khi Ñöùc Cha Vinhsôn 
Nguyeãn Vaên Long thuoäc doøng Phanxicoâ nhaùnh Vieän tu, 
Giaùm muïc Phuï taù cuûa Toång Giaùo phaän Melbourne (UÙc) 
ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ boå nhieäm laøm Giaùm muïc 
Chính toøa Giaùo phaän Parramatta vaøo ngaøy 5 thaùng 5 naêm 
nay.

Ngoaøi hai Ñöùc Cha Chính toøa keå treân, Coäng ñoàng 
Coâng giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi coøn coù Ñöùc Toång Giaùm 
muïc Pheâroâ Nguyeãn Vaên Toát hieän laø Söù thaàn Toøa Thaùnh 
taïi nöôùc Sri Lanka; Ñöùc Cha Phuï taù Giaùo phaän Orange 
(California) Ñaminh Mai Thanh Löông ñaõ nghæ höu; vaø 
Ñöùc Cha Vinhsôn Nguyeãn Maïnh Hieáu, Giaùm muïc Phuï taù 
cuûa Toång Giaùo phaän Toronto (Canada). 



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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WSoon afterward he went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. 12 As he drew near
to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a 

widow; and  a large crowd from the city was with her. 13 And when the Lord saw her, he had compassion on her and said 
to her, “Do not weep.” 14 And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, “Young man, I say to 
you, arise.” 15 And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. 16 Fear seized them all; and 
they glorified God, saying, “A great prophet has arisen among us!” and “God has visited his people!” 17 And this report 
concerning him spread through the whole of Judea and all the surrounding country.

Meditation: How do you respond to the misfortunes
of others? In a number of places the Gospel records 

that Jesus was “moved to the depths of his heart” when 
he met with individuals and with groups of people. Our 
modern use of the word “compassion” doesn’t fully convey 
the deeper meaning of the original 
Hebrew word which expresses heart-felt 
“sympathy” and personal identification 
with the suffering person’s grief and 
physical condition. Why was Jesus so 
moved on this occasion when he met a 
widow and a crowded funeral procession 
on their way to the cemetery? Jesus not 
only grieved the untimely death of a 
young man, but he showed the depth of 
his concern for the woman who lost not 
only her husband, but her only child as 
well. The only secure means of welfare 
in biblical times was one’s family. This 
woman had lost not only her loved ones, 
but her future security and livelihood as 
well.

Jesus is Lord of the living and the dead
The Scriptures make clear that God takes no pleasure 

in the death of anyone (see Ezekiel 33:11) - he desires life, 
not death. Jesus not only had heart-felt compassion for the 
widow who lost her only son, he also had extraordinary 
supernatural power - the ability to restore life and to make 
a person whole again. Jesus, however, did something 
which must have shocked the sensibilities of the widow 
and her friends. Jesus approached the bier to make physical 
contact with the dead man. The Jews understood that 
contact with a dead body made oneself ritually unclean or 
impure. Jesus’ physical touch and personal identification 

with the widow’s loss of her only son not only showed the 
depths of his love and concern for her, but pointed to his 
desire to free everyone from the power of sin and moral 
corruption, and even death itself. Jesus’ simple word of 
command - “Young man, arise” - not only restored him 

to physical life, but brought freedom 
and wholeness to his soul as well as his 
body.

The Lord Jesus has power to 
restore us to wholeness of life - now 
and forever

This miracle took place near the 
spot where the prophet Elisha raised 
another mother’s son back to life again 
(see 2 Kings 4:18-37). Jesus claimed 
as his own one whom death had seized 
as its prey. By his word of power he 
restored life for a lad marked for death. 
Jesus is Lord not only of the living but 
of the dead as well. When Jesus died on 
the cross for our sins he also triumphed 
over the grave when he rose again on 

the third day, just as he had promised his disciples. Jesus 
promises everyone who believes in him, that because he 
lives (and will never die again), we also shall have abundant 
life with and in him both now and forever (John 14:19). Do 
you trust in the Lord Jesus to give you abundant life and 
everlasting hope in the face of life’s trials, misfortunes, 
and moments of despair?

“Lord Jesus, your healing presence brings life and 
restores us to wholeness of mind, body, and spirit. Speak 
your word to me and give me renewed hope, strength, and 
courage to follow you in the midst of life’s sorrows and 
joys.”

“The Lord had compassion on her”

Scripture:  Luke 7:1-10












