
      
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 22 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 28/8/2016

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



như Sách Khởi Nguyên mô tả (Kn 
2:7). Do đó, khiêm nhường là nhìn 
nhận sự thật về chính mình chỉ là hư 
vô và trở thành thụ tạo do lòng yêu 
thương bao la của Thiên Chúa nhân 
hậu và toàn năng. Và ngay cả khi 
chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh 
của Thiên Chúa như Kinh Thánh nói 
đến, chúng ta vẫn sa vào vòng tội lỗi, 
chỉ biết trông cậy vào sự tha thứ của 
Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Vì 
thế, sự sống, sức khỏe, thời gian, tài 
năng của chúng ta và nhất là ơn cứu 
độ chỉ có được từ chính Thiên Chúa 
như một tặng phẩm. 

Một khi chúng ta có lòng khiêm 
nhường thật sự, chúng ta sẽ có lòng 
yêu mến Chúa sâu xa hơn như Thánh 
Têrêxa Avila (1515-1582) cả quyết: 
“Tôi không thể hiểu được làm sao 
sống khiêm nhường mà lại không có 
lòng yêu mến được!” Đúng thế, làm 

sao chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã tạo 
dựng và cứu chuộc chúng ta trong Đức Giêsu Kitô bằng sự 
khiêm hạ của Người như Thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu 
Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa ấy thế mà Người đã khiêm nhường 
không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2: 
6-7).

Đồng thời, lòng yêu mến Thiên Chúa một cách chân thật 
phải dẫn chúng ta đến việc yêu thương tha nhân. Bởi vì cuối 
cùng ra, bất kể địa vị xã hội, trình độ giáo dục, sản nghiệp 
và tài năng, tất cả chúng ta đều căn bản như nhau, đó là 
những người nghèo được “giàu có” nhờ tình yêu của Thiên 
Chúa. Vì thế, chúng ta không thể nào gạt bỏ tha nhân ra 
khỏi cuộc đời của chúng ta được, nhất là những người nghèo 
khổ, những người bị áp bức, bỏ rơi, bị chà đạp và tước đoạt 
phẩm giá và sự sống. Chúng ta hãy loại trừ nơi chúng ta lòng 
ham danh vọng, tính ích kỷ và sự kiêu ngạo vì chúng sẽ đẩy 
chúng ta xa Chúa như Thánh Augustinô khẳng định: “Kiêu 
ngạo thay đổi các thiên thần thành ma quỷ. Khiêm nhường 
làm cho con người trở nên các thiên thần.” 

Câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn thành ma quỷ hay thiên 
thần? 

Nhiều năm trước đây, có một 
cô gái người Mỹ đến viếng 

thăm Nhà Beethoven tại thành phố 
Bonn (Đức quốc); đây là bảo tàng 
viện nơi vị nhạc sĩ tài danh (1770-
1827) được sinh ra. Thấy chiếc 
đàn piano của vị đại nhạc sĩ từng 
sử dụng, cô ta liền ngồi vào ghế với 
vẻ kiêu hãnh đánh bài “Moonlight 
Sonata”, một trong những bản 
nhạc nổi tiếng của Beethoven. Khi 
vừa chấm dứt bản nhạc, cô gái 
quay qua hỏi người quản thủ già 
nua có nét mặt nghiêm khắc của 
bảo tàng viện: “Tôi chắc rằng có 
nhiều người nổi danh đến đây phải 
không?” Ông ta trả lời: “Có đấy! 
Như tuần vừa rồi có ông Paderewski 
đến đây!” Ignacy Jan Paderewski 
(1864-1941) là một nghệ sĩ dương 
cầm và nhạc sĩ người Ba Lan nổi 
tiếng khắp thế giới. Cô gái liền hỏi 
tiếp: “Vậy ông ta có chơi trên chiếc đàn này của Beethoven 
không?” Người đàn ông trả lời lại: “Không! Ông ta nói ông 
ta không xứng đáng!”

Câu chuyện có thực trên đây nhắc nhở chúng ta ý tưởng 
của Bài Tin Mừng Chúa nhật 22 Thường niên năm C hôm 
nay (Lc 14:1, 7-14) khi Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống 
với lòng khiêm nhường. Nhân việc Ngài được mời đến dự 
bữa tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Biệt phái (Pharisêu), 
Ngài thấy có những vị khách đến dự tiệc tìm cách chọn chỗ 
danh dự, giống y như điều một thành ngữ Việt Nam diễn 
tả: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Thế là 
Chúa Giêsu đã dạy những người này bằng một dụ ngôn về 
cách thức đi dự tiệc; đó là hãy kiếm chỗ rốt hết để rồi có 
thể được mời lên ngồi chỗ danh dự hơn. Chắc chắn rằng khi 
Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn này, Ngài không có ý dạy cách 
xử sự khi đi ăn uống nơi công cộng, cho bằng qua đó, Ngài 
nói về bàn tiệc Thiên quốc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta 
đến lãnh nhận chỉ dành cho những người có đời sống khiêm 
nhường mà thôi: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ 
mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14:11)

Vậy khiêm nhường là gì? Chữ khiêm nhường trong tiếng 
Anh là “humility” lấy từ chữ Latinh “humus” có nghĩa là 
đất, tro bụi mà từ đó con người đã được tạo dựng nên theo 

Câu ghi lòng tuần này là:
Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên. Lc 14, 11

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 28/8: Tuaàn 22 Thöôøng Nieân, naêm C. 
- Thöù Hai 29/8: Leã Thaùnh Gioan Taåy Giaû Bò Traûm 

Quyeát. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 30/8: Tuaàn 22 Thöôøng nieân. 
- Thöù Tö 31/8: Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng1/9: Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 2/9: Tuaàn 22 Thöôøng Nieân.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 3/9: Bieät Kính Ñöùc Meï. Leã 

Thaùnh Greâgoâri Caû, Giaùo hoaøng, Tieán só Hoäi 
thaùnh. Leã Nhôù.

- Chuùa Nhaät 4/9: Tuaàn 23 Thöôøng Nieân, naêm C.

YÙ CAÀU NGUYEÄN 
CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA

THAÙNG 9/2016
* YÙ chung: Caàu cho moãi ngöôøi chuùng ta, bieát 
ñoùng goùp cho thieän ích chung vaø xaây döïng moät xaõ 
hoäi ñaët troïng taâm vaøo con ngöôøi. 
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho caùc Kitoâ höõu, nhôø vieäc 
tham döï vaøo caùc Bí tích vaø suy nieäm Thaùnh Kinh, 

yù thöùc hôn nöõa söù maïng loan baùo Tin Möøng.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 9/2016
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (1/9)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau thaùnh leã 7 giôø toái.
* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (2/9)
Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 
tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 30 
saùng ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 
giôø toái. Caùc giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân trong 
thinh laëng.
Ñaëc bieät töø 3 pm -3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc 
maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng 
ñoaøn, xaõ hoäi.

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 

OÂng Phanxicoâ Xavieâ Traàn Vaên Maõo
Sinh ngaøy 6/8/1949

Taï theá ngaøy 19/8/2016
&

Baø Maria Ñaøo Thò Naám
Sinh ngaøy 12/8/1930

Taï theá ngaøy 20/8/2016
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc linh 
hoàn Phanxicoâ Xavieâ vaø 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 27/8/2016 cuûa caùc ñoâi taân hoân:

Traàn Trung Chính & Haø Phöông Thaûo
Traàn Vaên Tieàn & Phaïm Nga

Nguyeãn Traàn Vaên & Nguyeãn Hoaøi Bích Emily
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc 
anh chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát 

ñôøi.

CHUÙC MÖØNG KHAÁN TROÏN
Nhaän ñöôïc tin vui veà ngöôøi con cuûa Giaùo xöù, 
nguyeân Huynh tröôûng Thieáu Nhi Thaùnh Theå vaø Ca 
vieân Ca ñoaøn Thaùnh Linh laø:
Thaày Thomas Aquinas Hoaøng Toâ Kha, C.Ss.R.
(Thöù Nam cuûa Anh Ca tröôûng Hoaøng Huøng & 

Chò Hoaøng Thieâng)
Seõ Tuyeân khaán Troïn Ñôøi trong Phuï tænh Doøng 

Chuùa Cöùu Theá Haûi Ngoaïi
Trong Thaùnh Leã 10 giôø saùng thöù Baûy ngaøy 

3/9/2016
Taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (Garland, TX)

Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp thaân aùi göûi lôøi chuùc möøng ñeán Thaày vaø nguyeän 
xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Meï Haèng Cöùu 
Giuùp, Thaùnh Caû Giuse, Thaùnh Toå phuï An Phong 
ban cho Thaày ñöôïc nieàm vui, bình an vaø muoân ôn 
laønh hoàn xaùc, nhaát laø ôn beàn ñoã, trong haønh trình 
taän hieán cuoäc ñôøi cho Chuùa vaø nhöõng ngöôøi taát baït.
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SINH HOAÏT KHOÁI GIAÙO DUÏC
   * Sun, Aug 28:  First Day of GLVN/TNTT // 
Khaûi giaûng nieân khoùa 2016-2017
   * Sun, Sep 04:  Labor Day Weekend (No 
GLVN/TNTT)
   * Sun, Sep 11 (9am-10:15am  & 1:45pm – 3pm):  
All-School Parent Meeting / Hoïp Phuï Huynh 
   - Sun, Sep 11: Last day to request changes 
to class &  Last day to withdraw & receive full 
refund /  Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå xin ñoåi lôùp / 
Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå xin withdraw vaø nhaän 
“full refund”
* School Uniform Sale / Baùn Ñoàng Phuïc TNTT 
vaø Nhaø tröôøng GLVN: Sun, Aug 28 – Sun, Oct 
30 (9:00am – 4pm)
- To find the most current updated information 
for your childs classes, please go to:
http://www.ttapkgd.org/GdFindLopHoc.aspx
Note:  Please enter the phone number you used 
for registration.  It has to be in the xxx-xxx-xxxx 
for the system to recognize your file.
- Ñeå tìm kieám lôùp hoïc cuûa hoïc sinh, xin ñeán 
trang maïng:
http://www.ttapkgd.org/GdFindLopHoc.aspx
Xin löu yù:  Ñeå tìm lôùp hoïc, xin quyù phuï huynh 
duøng soá ñieän thoaïi khi ghi danh cho con chaùu. Xin 
ñaùnh soá ñieän thoaïi theo xxx-xxx-xxxx

LÔÙP ESL vaø US CITIZENSHIP KHOÙA MUØA 
THU 2016 
* Lôùp luyeän thi Coâng Daân Myõ (US Citizenship) seõ 
nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
7/9/2016, töø 7 giôø ñeán 9 giôø toái, taïi phoøng 137 
Trung Taâm Thaùnh An Phong.
* Lôùp Anh Vaên ESL (English as a Second 
Language) seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái 
thöù Ba, ngaøy 13/9/2016, töø 7 giôø ñeán 9 giôø toái.
Caùc lôùp seõ do nhoùm thaày coâ ngöôøi Vieät, Myõ ñaûm 
traùch, töø trình ñoä sô caáp ñeán cao caáp. 
Xin lieân laïc vaên phoøng Giaùo Xöù ñeå bieát theâm chi 
tieát, 2121 W. Apollo Rd, Garland, TX 75044 (972) 
414-7073.Xin kính môøi.

THÖ CUÛA CHA LINH HÖÔÙNG BAN GIUÙP LEÃ
Kính göûi quyù phuï huynh cuûa caùc em giuùp leã,
Ñöôïc söï uûy thaùc cuûa Cha Chính xöù Phaoloâ 

Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., trong vai troø laø Linh 
Höôùng cuûa Ban Giuùp Leã keå töø ngaøy 1 thaùng 8 
naêm 2016, toâi xin ñöôïc thoâng tri cuøng quyù anh chò 
veà moät soá thay ñoåi trong Ban Giuùp Leã haàu coù theå 
giuùp caùc em thaêng tieán hôn treân ñöôøng nhaân ñöùc. 
Töø ñaây trôû ñi:

** Cöù moãi 2 thaùng moät laàn, caùc em seõ gaëp gôõ 
cha Linh Höôùng ñeå ñöôïc trau doài theâm veà caùch 
soáng ñaïo vaø reøn luyeän theâm veà caùch giuùp leã. 
Sau ñaây laø Lòch Trình cuûa buoåi hoïp ñaàu tieân: 

1.  DATE: Saturday, Sept 10, 2016 (Thöù Baûy, 
ngaøy 10 thaùng 9) 

2.  TIME: Töø 10am – 1pm
3.  WHERE: Nhaø Thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
4.  AGENDA: Tröôùc heát caùc em seõ ñöôïc cha 

Linh Höôùng höôùng daãn veà taâm linh, sau ñoù caùc 
Huynh Tröôûng vaø caùc em lôùn seõ höôùng daãn caùc 
em nhoû veà caùch giuùp leã, sau ñoù caùc em seõ ñöôïc 
chôi caùc troø chôi, vaø cuoái cuøng laø aên Tröa roài keát 
thuùc.

Nhöõng buoåi gaëp gôõ naøy raát höõu ích vaø caàn thieát 
cho vieäc ñaøo luyeän caùc em trôû neân ngöôøi giuùp leã 
göông maãu. Vì theá, kính mong quyù anh chò hy sinh 
chuùt ít thôøi giôø (moãi 2 thaùng moät laàn) ñeå ñöa caùc 
em ñeán tham döï buoåi huaán luyeän naøy.  Nhöõng 
em naøo lieân tieáp vaéng maët 3 laàn (khoâng coù lyù 
do chính ñaùng) seõ khoâng ñöôïc giuùp leã nöõa vaø seõ 
ñöôïc thay theá baèng nhöõng em môùi. 

Neáu nhö quyù anh chò coù thaéc maéc, xin lieân laïc 
vôùi cha phoù soá (214) 901-3044.  Hoaëc quyù anh 
chò naøo muoán ghi danh cho con em mình vaøo Ban 
Giuùp Leã, thì xin lieân laïc vôùi Em Teresa (Tröôûng 
Khoái Giuùp Leã) qua soá phone:  (469) 235-7268.

Moät laàn nöõa xin chaân thaønh caùm ôn söï hy sinh 
coá gaéng cuûa quyù anh chò trong nhöõng naêm thaùng 
vöøa qua vaø trong nhöõng ngaøy thaùng saép tôùi.  

Cha Phoù Giuse Maria Nguyeãn Minh Quang, 
C.Ss.R.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 28/8/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  Baø Traàn Vaên Maõo 469-348-5075    
 5101 Wood Creek Ln.  Garland TX 75044

Giaùo Khu 2  A/C Nguyeãn Tuøng Khaùnh 972-822-0556 
 3009 Galaxie Rd., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 4 A/C Nguyeãn Vaên Keát 972-496-1353 
 2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 8 Anh Chò Thaønh - Vui 903-746-5082 
 6513 Westover Dr., Rowlett, TX 75089

Giaùo Khu 10 Chò Michelle Leâ 972-890-6000  
 5506 Dearborn Lane, Garland, TX 75040

Giaùo Khu 11 A/C Leâ Vieät Cöôøng & Phi 469-233-2010 
 3015 Eastwood Dr., Wylie, TX 75098

Giaùo Khu 12 OÂ/B Phaïm Ñöùc Laâm 214-549-0897 
 4416 Southpointe Dr., Richardson, TX 75082

Ghi chuù: Theo thoâng leä giaùo khu 1 seõ tieáp tuïc caàu 
nguyeän cho OÂng Phanxicoâ Savie Traàn vaên Maõo toái thöù 
Hai vaø thöù Ba taïi nhaø oâng Maõo cau thaùnh leã chieàu luùc 
8:00 PM  

Kinh mong quí oâng baø vaø caùc anh chò neáu coù theå xin coá 
gaéng.

HÌNH RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU VAØ THEÂM SÖÙC
Hình cuûa caùc em Röôùc Leã laàn ñaàu vaø Theâm Söùc 
naêm 2016 seõ coù taïi baøn ñaët tröôùc vaên phoøng Giaùo 
xöù töø sau thaùnh leã töø 9am ñeán 2pm trong 4 Chuùa 
Nhaät 11/9, 18/9, 25/9 vaø 2/10.
Kính môøi quyù phuï huynh vaø caùc em ñeán nhaän 
hình.

“Ñoàng Haønh Trong Ñöùc Tin”
Dallas Ministry Conference 
Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Haõy cuøng tham gia vôùi chuùng 
toâi taïi Hoäi Nghò Muïc Vuï 
Dallas laàn thöù 10 vaø trôû thaønh 
moät phaàn töû cuûa Hoäi nghò veà muïc vuï Coâng giaùo 
haèng naêm lôùn nhaát ôû mieàn Nam Hoa Kyø ñöôïc môû 
ra cho coâng chuùng. Haõy tham döï trong soá hôn 170 
buoåi thuyeát trình baèng tieáng Anh, Taây Ban Nha 
vaø Vieät ngöõ, ñöôïc trình baøy bôûi caùc caùc dieãn giaû 
noåi tieáng ñòa phöông, toaøn quoác vaø theá giôùi. Haõy 
tham döï caùc Thaùnh leã vaø nhöõng buoåi caàu nguyeän, 
xem trieån laõm, vaø theo doõi nhöõng buoåi trình dieãn 
aâm nhaïc Coâng giaùo. Hoäi nghò naøy keùo daøi 3 ngaøy 
taïi Trung Taâm Hoäi Nghò Kay Bailey Hutchinson 
ôû Dallas vôùi leä phí chæ coù 66 Myõ kim. Muoán bieát 
theâm, xin vaøo website: www.udallas.edu/dmc.

“Walking Together in Faith”
Dallas Ministry Conference
Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Join us at the 10th annual Dallas Ministry 
Conference and be a part of the Souths largest 
annual Catholic ministry conference opened to 
the public. Attend some of over 170 breakout 
sessions in English, Spanish and Vietnamese, 
presented by nationally, local and international 
known speakers. Participate in Mass and prayer 
services, peruse the exhibits, admire the liturgical 
art display, and listen to Catholic musical 
performances. This three-day event at the Kay 
Bailey Hutchinson Convention Center Dallas costs 
$66 only! Find out more at our website: www.
udallas.edu/dmc

FORMING CONSCIENCES FOR FAITHFUL 
CITIZENSHIP
Workshops are scheduled for parishioners and 
ministry leaders on Forming Consciences for 
Faithful Citizenship, the teaching document issued 
by the United States Conference of Catholic 
Bishops to guide Catholics in the exercise of their 
rights and duties as participants in our democracy. 
Facilitators will train participants to teach and 
encourage others to exercise their political rights 
and duties according to the teachings of the 
Church. Sat. Sept. 10 from 9:00-2:45 p.m., St. Paul, 
Richardson or Sept. 13 and 15 from 6:30-9:00 p.m 
St. Jude, Allen.



0070	 Thầy	Sáu	Vũ	Thanh	Sang		 $2,700.00
	 (Niche,	Nameplate,	Picture)	 	
0308	 Phan	Đình	Minh	 		 $2,200.00
0360	 Phạm	Viết	Hải	 		 	 $200.00
0375	 Phan	Thị	Thanh	Thúy	 	 $100.00
0391	 Phan	Thị	Thanh	Thúy	 	 $100.00
0568	 Nguyễn	Thị	Thuộc	 	 $100.00

Tổng	Cộng	Thu	Vào	Quỹ		Nhà	Bình	An:	$5,400

0127	 Nguyễn	Văn	Gấm	 	 $5.00
0620	 Đỗ	Văn	Hải	 	 	 $20.00
0661	 Trần	Quý	Đôn	 	 	 $20.00
0739	 Nguyễn	Ngọc	Chính	 	 $100.00
0770	 Nguyễn	Đức	Vinh	 	 $10.00
0965	 Ẩn	Danh	 	 	 $100.00
1194	 Diệp	Văn	Hùng		 	 $10.00
1218	 Ngô	Trọng	Tuấn	 	 $200.00
1235	 Nguyễn	Trí	Cường	 	 $10.00
1486	 Đào	Bộ		 	 	 $100.00
1830	 Nguyễn	Huy	Đắc	 	 $20.00
2070	 Trần	Đức	Hoan		 	 $5.00
2082	 Nguyễn	Tiến	Thịnh	 	 $10.00
2156	 Nguyễn	Thị	Tươi	 	 $20.00
2247	 Nguyễn	Ngọc	Thuần	 	 $10.00

2247	 Nguyễn	Ngọc	Thuần	 	 $5.00
2279	 Hoàng	Thị	Vân		 	 $30.00
2318	 Khiếu	Hữu	Phương	 	 $100.00
2396	 Lương	Mộng	Lan	Nương	 $10.00
2516	 Trương	Uy	Vân		 	 $10.00
2524	 Trần	Thị	Tú	 	 	 $5.00
2544	 Lê	Văn	Hiền	 	 	 $10.00
2596	 Cao	Sơn	Ca	 	 	 $2.00
2600	 Nguyễn	Đức	Tuệ	 	 $15.00
2658	 Phạm	Khắc	Nghĩa	 	 $500.00
2681	 Nguyễn	Thị	Huy	 	 $20.00
	 Khối	Giáo	Dục	 	 	 $3,360.00

Tổng	Cộng	Thu	Vào	Quỹ	Trung	Tâm	Giáo	Dục	
(Education	Center	Fund	Total):		$4,707.00 
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thaùnh leã hoân phoái ñeå giuùp ngöôøi Kitoâ höõu yù thöùc raèng Chuùa 
Gieâsu ñaõ naâng hoân nhaân leân thaønh bí tích, nghóa laø daáu chæ 
dieãn taû tình yeâu giöõa Ñöùc Kitoâ vaø Gíao Hoäi, ñoàng thôøi ban 
ôn cho ñoâi vôï choàng ñeå hoï coù theå soáng tình yeâu cao caû ñoù. 
Caøng soáng trong moät thôøi ñaïi maø ñôøi soáng gia ñình bò ñe 
doaï vaø ñoå vôõ raát nhieàu, caùc ñoâi vôï choàng coâng giaùo caøng 
caàn phaûi laøm chöùng cho tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, vaø hoï 
coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù khi soáng theo lôøi caên daën cuûa Meï 
Maria : “Ngöôøi baûo gì, caùc anh cöù laøm theo” (2,5).

Cuoái cuøng, Meï Maria xuaát hieän trong trình thuaät nhö 
ngöôøi phuï nöõ tinh teá vaø nhaïy beùn tröôùc noãi boái roái cuûa gia 
ñình chuû tieäc. Söï nhaïy beùn ñoù phaùt xuaát töø taám loøng chan 
chöùa yeâu thöông cuûa Meï, vì nhaïy beùn tröôùc nhu caàu cuûa 
ngöôøi khaùc laø neùt tinh teá nhaát cuûa tình yeâu (Jean Guitton). 
Hôn theá nöõa, Meï coøn tìm caùch can thieäp ñeå giuùp gia ñình 
ñoâi taân hoân thoaùt khoûi caûnh khoù khaên. Trong suoát lòch söû 
Giaùo Hoäi, ngöôøi tín höõu xaùc tín ñieàu ñoù neân ôû khaép nôi vaø 
trong moïi thôøi, hoï chaïy ñeán vôùi Meï ñeå xin Meï trôï giuùp uûi 
an. Öôùc gì khi ñeán vôùi Meï Maria, ta cuõng hoïc ñöôïc nôi Meï 
söï nhaïy beùn cuûa tình yeâu, nhôø ñoù cuoäc soáng gia ñình cuõng 
nhö coäng ñoaøn seõ gia taêng nieàm vui vaø an bình.

NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ XÖÙ SAMARI (4,1-42)
Sau trình thuaät veà tieäc cöôùi Cana, thaùnh Gioan keå veà 

vieäc Chuùa Gieâsu thanh taåy ñeàn thôø Gieârusalem ((2,13-
22) vaø cuoäc ñoái thoaïi cuûa Chuùa vôùi Nicoâñeâmoâ (3,1-21). 
Nhöõng trình thuaät naøy ñeàu coù muïc ñích giôùi thieäu söï môùi 
meû maø Chuùa Gieâsu ñem ñeán : röôïu môùi thôøi meâsia, ñeàn 
thôø môùi, söï soáng môùi trong nöôùc vaø Thaùnh Thaàn. Trong 
trình thuaät veà ngöôøi phuï nöõ xöù Samari, thaùnh Gioan moâ taû 
Chuùa Gieâsu nhö nguoàn nöôùc ban söï soáng, vaø noùi ñeán söï thôø 
phöôïng ñích thöïc. Ñaây laø moät trình thuaät ñöôïc bieân soaïn 
raát coâng phu, coù theå phaân ñoaïn nhö sau ñeå deã thaáy vaø deã 
hieåu hôn :

Daãn nhaäp (4,1-6) : Chuùa Gieâsu rôøi Giuñeâa ñeå ñi Galileâ; 
treân ñöôøng qua Samari, ngaøi nghæ ngôi beân bôø gieáng.

Cuoäc ñoái thoaïi thöù nhaát (4,7-26) : giöõa Chuùa Gieâsu vaø 
ngöôøi phuï nöõ

- Nöôùc haèng soáng (caâu 7-15) : töø nöôùc gieáng ñeán nöôùc 
ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi.

- Thôø phöôïng trong Thaàn khí vaø söï thaät (caâu 20-26)

Cuoäc ñoái thoaïi thöù hai (4,31-38) : giöõa Chuùa Gieâsu vaø 
caùc moân ñeä

- Löông thöïc cuûa Chuùa Gieâsu (caâu 31-34) : Thaùnh yù cuûa 
Ñaáng ñaõ sai Thaày

- Muøa gaët (caâu 35-38) : “Ñoàng luùa ñaõ chín vaøng…”

Keát luaän (4,39-42) : nieàm tin cuûa daân Samari “Ngöôøi 
thaät laø Ñaáng cöùu ñoä traàn gian”

Moät vaøi ghi nhaän ñeå giuùp hieåu baûn vaên deã hôn:

Do hoaøn caûnh lòch söû, giöõa ngöôøi Do thaùi vaø ngöôøi 
Samari coù moái quan heä khoâng toát, neáu khoâng noùi laø toài teä. 
Do ñoù ngöôøi phuï nöõ Samari raát ngaïc nhieân khi Chuùa Gieâsu 
ñeán troø chuyeän vôùi chò, laïi coøn xin nöôùc uoáng (4,6)!

Thoâng thöôøng, thaùnh Gioan moâ taû Chuùa Gieâsu baèng 
nhöõng töø ngöõ ñeà cao thaàn tính cuûa Chuùa, nhöng ôû ñaây, ngaøi 
laïi moâ taû Chuùa Gieâsu raát “ngöôøi”: moûi meät, ngoài ngay beân 
bôø gieáng (4,6). Caû ngöôøi phuï nöõ cuõng ñöôïc moâ taû raát “ñôøi” 
: chò ñi kín nöôùc vaøo giöõa tröa (caâu 6)! Caùc phuï nöõ khaùc ñaõ 
ñi laáy nöôùc töø saùng, coøn chò naøy maõi ñeán tröa môùi ñi kín 
nöôùc, chöùng toû chò coù loái soáng khoâng gioáng ai, coù leõ coøn 
baän tieáp chuyeän vôùi caùc oâng! Phaàn keá tieáp cuûa caâu truyeän 
cho thaáy chò soáng khaù buoâng thaû. Theá nhöng chính ngöôøi 
phuï nöõ buoâng thaû naøy, moät khi gaëp ñöôïc Lôøi Chuùa, ñaõ trôû 
thaønh ngöôøi loan baùo Tin Möøng cho caû thaønh. Lôøi Chuùa coù 
söùc bieán ñoåi laï luøng!

Nhö ñaõ ñöôïc hoïc, caùc saùch Tin Möøng khoâng chæ ñôn 
thuaàn laø saùch tieåu söû veà Chuùa Gieâsu nhöng coøn phaûn aùnh 
kinh nghieäm soáng ñöùc tin cuûa caùc coäng ñoaøn. Trình thuaät 
naøy cuõng phaûn aùnh söù vuï cuûa Giaùo Hoäi ñem Tin Möøng ñeán 
cho daân Samari nhö ñöôïc moâ taû trong Cv 8,4-25. 

Ñieàu ñaùng quan taâm laø daân Samari ñaõ tin vaøo Chuùa 
Gieâsu khoâng vì baát cöù daáu laï naøo nhöng chæ vì söùc maïnh 
cuûa Lôøi: “Soá ngöôøi tin vì lôøi Ñöùc Gieâsu coøn ñoâng hôn nöõa. 
Hoï baûo ngöôøi phuï nöõ : Khoâng coøn phaûi vì lôøi chò keå maø 
chuùng toâi tin. Quaû thaät, chính chuùng toâi ñaõ nghe vaø bieát 
raèng Ngöôøi thaät laø Ñaáng cöùu ñoä traàn gian” (caâu 41-42).

Trình thuaät naøy coøn laø baøi hoïc quyù giaù cho ñôøi soáng 
thieâng lieâng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, caùch rieâng trong muøa 
Chay. Chuùa Gieâsu ñaõ daãn ñöa ngöôøi phuï nöõ Samari töø choã 
khaùt nöôùc ñeán choã khaùm phaù noãi khaùt khao saâu xa hôn 
trong cuoäc ñôøi chò, noãi khaùt khao maø chæ moät mình Chuùa 
môùi coù theå laáp ñaày. Cuõng theá, trong muøa Chay, Giaùo Hoäi 
môøi goïi ta giöõ chay khoâng chæ ñeå chu toaøn moät vaøi leà luaät 
hay ñeå laäp coâng vôùi Chuùa, nhöng aên chay ñeå khaùm phaù 
côn ñoùi saâu xa hôn trong loøng ta, côn ñoùi maø chæ moät mình 
Chuùa môùi coù theå laáp ñaày. Vì theá, ñaây laø thôøi gian thuaän 
tieän ñeå moãi ngöôøi nhìn laïi loøng mình ñeå khaùm phaù noãi khaùt 
khao : phaûi chaêng chæ laø cuûa caûi vaät chaát? hay coøn laø tình 
yeâu? Vaø coøn laø nhöõng gì saâu xa nhaát? Öôùc gì traûi nghieäm 
cuûa thaùnh Augustino cuõng trôû thaønh traûi nghieäm cuûa moãi 
chuùng ta : “Laïy Chuùa, Chuùa döïng neân con cho Chuùa vaø 
taâm hoàn con coøn maõi baên khoaên khaéc khoaûi cho ñeán khi 
ñöôïc nghæ yeân trong Chuùa.”
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One sabbath when he went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. 7 Now 
he told a parable to those who were invited, when he marked how they chose the places of honor, saying to them, 8 

“When you are invited by any one to a marriage feast, do not sit down in a place of honor, lest a more eminent man than 
you be invited by him; 9 and he who invited you both will come and say to you, `Give place to this man,’ and then you will 
begin with shame to take the lowest place. 10 But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your 
host comes he may say to you, `Friend, go up higher’; then you  will be honored in the presence of all who sit at table with 
you. 11 For every one who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”

Meditation: Who wants to be last? Isn’t it only 
natural to desire respect and esteem from others? 

Jesus’ parable of the guests invited to the marriage feast 
probes our motives for seeking 
honor and position. Self-promotion is 
most often achieved at the expense 
of others! Jesus’ parable reinforces 
the teaching of Proverbs: Do not 
put yourself forward in the king’s 
presence or stand in the place of 
the great; for it is better to be told, 
“Come up here,” than to be put 
lower in the presence of the prince 
(Proverbs 25:6-7).

True humility frees us to be our 
true selves as God sees us

What is true humility and why 
should we make it a characteristic 
mark of our life and action? True 
humility is not feeling bad about 
yourself, or having a low opinion 
of yourself, or thinking of yourself 
as inferior to others. True humility 
frees us from preoccupation with ourselves, whereas a 
low self-opinion tends to focus our attention on ourselves. 
Humility is truth in self-understanding and truth in action. 
Viewing ourselves truthfully, with sober judgment, means 
seeing ourselves the way God sees us (Psalm 139:1-4). A 
humble person makes a realistic assessment of himself or 
herself without illusion or pretense to be something he or 
she is not. The humble regard themselves neither smaller 
nor larger than they truly are. 

True humility frees us to be our true selves and to avoid 
despair and pride. A humble person does not have to wear 

a mask or put on a facade in order to look good to others, 
especially to those who are not really familiar with that 
person. The humble are not swayed by accidentals, such 

as fame, reputation, success, or 
failure.

True humility frees us to love 
and serve selflessly for the good 
of others

Humility is the queen or 
foundation of all the other virtues 
because it enables us to view and 
judge ourselves correctly, the 
way God sees us. Humility leads 
to true self-knowledge, honesty, 
realism, strength, and dedication 
to give ourselves to something 
greater than ourselves. Humility 
frees us to love and serve 
others selflessly, for their sake, 
rather than our own. Paul the 
Apostles, gives us the  greatest 
example and model of humility 
in the person of Jesus Christ, 
who emptied himself, taking the 

form of a servant, ...who humbled himself and became 
obedient unto death, even death on a cross (Philippians 
2:7-8). The Lord Jesus gives grace to those who seek him 
humbly. Do you want to be a servant as Jesus served?

“Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me 
free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help 
me to be humble as you are humble and to love freely and 
graciously all whom you call me to serve.”

“He who exalts himself will be humbled”

Scripture:  Luke 14:1, 7-11










