
      
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 Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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 25 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 18/9/2016

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



năng hướng dẫn và sửa lỗi chúng.” 
(số 2223)

Ngoài ra cha mẹ “phải giáo dục 
đức tin cho con cái từ những năm 
đầu của tuổi thơ nhi. Việc giáo dục 
này được thực hiện khi các thành 
viên trong gia đình giúp nhau tăng 
trưởng trong đức tin bằng cách sống 
phù hợp với Phúc âm. Việc dạy giáo 
lý trong gia đình phải đi trước, đi 
kèm và phong phú hoá các hình thức 
dạy giáo lý khác. Cha mẹ có sứ mạng 
dạy cho con cái biết cầu nguyện và 
khám phá ra ơn gọi làm con Thiên 
Chúa của chúng. Giáo xứ là cộng 
đồng Thánh thể và là trung tâm của 
sinh hoạt phụng vụ của các gia đình 

Kitô hữu: đó còn là nơi đặc biệt để các trẻ em và các cha mẹ 
học giáo lý.” (số 2226)

Trong niên học 2016-2017 này, chúng ta cảm tạ Chúa đã 
cho Giáo xứ chúng ta có hơn một ngàn em thiếu nhi học Giáo 
lý, Việt ngữ và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi Chúa nhật. 
Đây là một tin vui nhưng đồng thời là một thách đố cho các thầy 
cô khi phải chăm sóc nhiều học sinh trong một lớp học. Ngoài 
ra, vì thời gian mỗi môn học chỉ có 1 giờ 15 phút nên khó lòng 
giúp các em hiểu biết nhiều hơn về đức tin Công giáo, học hỏi 
nhiều hơn về Việt ngữ. Do đó, sự cộng tác của cha mẹ rất cần 
thiết để các em có thể đạt được những kết quả mà Giáo xứ và 
Giáo hội mong muốn. 

Vì thế, tôi đề nghị với các phụ huynh vài điều cụ thể sau 
đây: (1) Cầu nguyện cùng với con mình mỗi ngày ít là 5 phút; 
(2) Nói tiếng Việt trong gia đình càng nhiều càng tốt; (3) Đi 
lễ và đưa con em đi lễ và đi học ngày Chúa nhật đúng giờ; (4) 
Thường xuyên để ý đến bài vở của các em và thông báo của thầy 
cô; (5) Cố gắng mỗi ngày dành mươi phút để tìm hiểu và học 
hỏi về Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh (rất dễ tìm trên 
internet), cũng như tham gia đều đặn các buổi tĩnh tâm và học 
hỏi giáo lý do Giáo xứ tổ chức; (6) Sống yêu thương, hòa thuận 
và hy sinh cho nhau trong gia đình là tấm gương cụ thể cho các 
em về chứng từ đức tin.

Qua lời cầu bàu của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện 
xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, kiên trì, và vui tươi phục vụ 
cho các thầy cô Giáo lý-Việt ngữ, các huynh trưởng Thiếu Nhi 
Thánh Thể, cũng như các phụ huynh và mọi người trong Giáo 
xứ trong bổn phận là những người quản lý sáng suốt và trung tín 
trong việc nuôi dưỡng đức tin của các em.

Trong bài Tin Mừng của 
Chúa nhật 25 Thường 
niên năm C hôm nay 

(Lc 16:1-13), Chúa Giêsu dùng 
dụ ngôn về một người quản lý 
khôn khéo, biết nhìn xa trông 
rộng trong việc tìm cách tích 
lũy của cải vật chất, để qua 
đó nhắn nhủ những Kitô hữu 
chúng ta cũng hãy khôn ngoan 
trong việc quản lý những ân 
sủng Thiên Chúa ban cho 
nhằm đạt được hạnh phúc đời 
đời. Đúng thế, chúng ta không 
phải là chủ nhân mà chỉ là 
những người quản lý của Thiên 
Chúa về các của cải Ngài ban 
là sự sống, đức tin, thời giờ, con cái, sức khoẻ, tiền bạc… Và 
bổn phận của người quản lý là phải trung tín với công việc được 
giao, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Chúa nhật hôm nay 18/9 cũng là Chúa nhật thứ 3 của tháng 
9 được Giáo hội Hoa Kỳ hằng năm đặt làm “Chúa nhật Giáo 
lý” (Catechetical Sunday). Năm nay, chủ đề của “Chúa nhật 
Giáo lý” là “Cầu nguyện: Đức tin được kêu cầu”. Trong Thánh 
lễ 12 giờ trưa, các giảng viên Giáo lý-Việt ngữ và Huynh trưởng 
Thiếu Nhi Thánh Thể được nhận lãnh sứ mạng sai đi của Giáo 
hội, nghĩa là bằng việc giảng dạy Lời Chúa và hướng dẫn đức 
tin trong môi trường văn hóa Việt Nam, những anh chị em này 
giúp các con em trong Giáo xứ được lớn lên trong tình yêu đối 
với Thiên Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, “Chúa nhật Giáo lý” 
không chỉ dành riêng cho các giảng viên Giáo lý-Việt ngữ và 
các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể nhưng còn là một cơ 
hội để nhắc nhở mỗi người Công giáo về vai trò của mình, qua 
Bí tích Rửa tội, được kêu gọi truyền đạt đức tin và làm chứng 
tá cho Phúc âm, trong đó vai trò của cha mẹ hết sức quan trọng 
như Giáo lý Giáo hội Công giáo nhấn mạnh:

“Cha mẹ là những người có trách nhiệm đầu tiên trong việc 
giáo dục con cái. Họ thể hiện trách nhiệm này bằng cách trước 
hết tạo dựng một mái ấm gia đình, lấy sự dịu dàng, tha thứ, tôn 
trọng, trung thành, và tận tâm phục vụ làm luật lệ. Mái ấm gia 
đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các nhân đức, vì đó là 
việc đòi hỏi con người tập bỏ mình, tập phán đoán lành mạnh, 
tập làm chủ bản thân: đó là những điều kiện của một sự tự do 
đích thực. Các bậc làm cha mẹ phải dạy cho con cái biết ‘đặt 
những chiều kích thể lý và bản năng dưới sự chi phối của các 
chiều kích nội tâm và tinh thần’. Làm gương tốt cho con cái là 
một trách nhiệm nặng nề của bậc làm cha mẹ. Thành thật nhận 
những tật xấu của mình trước mặt con em mình, họ sẽ có khả 

Câu ghi lòng tuần này là: 
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” Lc 16, 13

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LỊCH GIÁO XỨ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 18/9: Tuần 25 Thường Niên, năm C. Chúa 
Nhật Giáo Lý (Catechetical Sunday)
     Quyên tiền lần 2 giúp nạn nhân lũ lụt Baton Rouge 
(Lousiana)
- Thứ Hai 19/9: Lễ Thánh Giunariô, Giám mục, Tử đạo. 
- Thứ Ba 20/9: Lễ Thánh Andrew Kim Tagegon, Linh 
mục & Các Bạn Tử đạo Hàn quốc. Lễ Nhớ.
- Thứ Tư 21/9: Lễ Thánh Mátthêu Tông đồ, Thánh sử. Lễ 
Kính.
- Thứ Năm 22/9: Tuần 25 Thường niên.
- Thứ Sáu 23/9: Lễ Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục. Lễ 
Nhớ.
- Thứ Bảy 24/9: Biệt Kính Đức Mẹ. 
- Chúa Nhật 25/9: Tuần 26 Thường Niên, năm C. 

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

Chị Maria Huỳnh Thị Tuyết Nga

Sinh ngày 21/11/1988
Tạ thế ngày 14/9/2016

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

CHÚC MỪNG TÂN HÔN        
     Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn của hai đôi 
tân hôn:

Phạm Tường Long & Nguyễn Huyền Mi
(cử hành thứ Năm 15/9/2016)

Trần Duy Anh & Phạm Kim Anh
(cử hành thứ Bảy 17/9/2016)

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

THAY ĐỔI GIỜ LỄ SÁNG CHÚA NHẬT 
KỂ TỪ 25/9/2016

     Vì Giáo xứ sẽ làm parking lot và do đó không ai được 
đậu xe nơi bãi đất trống trước đây, nên kể từ Chúa nhật 
25/9/2016 và trong suốt thời gian xây parking lot, Thánh 
lễ 7 giờ 30 sáng Chúa nhật sẽ được cử hành sớm hơn 30 
phút tức lúc 7 giờ sáng. Xin Quý Ông Bà & Anh Chị Em 
thông cảm!
     Ngoài ra, để duy trì trật tự trong việc đậu xe, xin mọi 
người lưu ý những điểm sau đây:
     1) Không được đậu xe vào những chỗ cấm đậu trong 
parking lot của giáo xứ (vạch vàng, vạch đỏ). Tuyệt đối 
tuân thủ sự hướng dẫn của những anh em giữ gìn trật tự.
     2) Không đậu xe lấn chiếm alley của những nhà chung 
quanh giáo xứ. Ngoài việc xe có thể bị “câu”, Giáo xứ còn 
bị hàng xóm quở trách.
     3) Không cười nói ồn ào hoặc bấm còi inh ỏi khi đậu 
xe trước nhà hàng xóm quanh nhà thờ. Chúng ta biết Chúa 
nhật là ngảy nghỉ ngơi trong tuần nên người ta thường ngủ 
dậy trễ.
     4) Không băng qua đường bừa bãi để tránh tai nạn xe 
cộ.
     Vì lòng tôn trọng và danh dự của người Công giáo Việt 
Nam, xin mọi người hãy cộng tác thực thi những điều 
trên đây.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG
Ngày 18/9/2016   Lúc 7:00PM 

Giáo Khu 1:  A/C Phạm Thanh Hải    469-317-3161
         2106 Aspen Ln., Garland, TX 75044
Giáo Khu 2:  Chị Mộng Vân              469-363-1549
         2914 Willow Ridge Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 3: A/C Quang & Hương    214-966-7424
         2809 Silverdale Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 4:  A/C Trần Đức Vương   469-688-0579
         2910 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040
Giáo Khu 8:  A/C Tuấn Tô & Tuyết   214-298-5997
         964 Chad way, Rockwall, TX 75087
Giáo Khu 11: A/C Quốc Kỳ & Liễu   972-429-6362
         3505 Everglade Lane, Wylie, TX 75098

CHÚC MỪNG LỄ THÁNH MATTHÊU (21/9)

BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Nhân Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (21/9), Quan thầy của 
Hội đồng Tài chính, Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý 
Anh Chị đã tận tụy trong việc quản lý khéo léo tiền bạc 
của cộng đoàn trong những năm qua và xin Chúa chúc 
lành cho Quý Anh Chị & Gia đình được dồi dào sức 
khỏe, bình an và sự khôn ngoan.
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BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH
(Chuùa Nhaät Ngaøy 11/09/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:   $15,403.00
Tiền In Sách:   $400.00
Tiền Quảng Cáo:   $975.00
Catholic Universities of America:   $3,110.00
Bishop’s Annual Appeal:   $50.00
Mới Gia Nhập Giáo  Xứ:
     Phạm Phú Cường:   $50.00
     Trần Khánh Hảo   $20.00
Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
0410  Đinh Hoàng Lisa   $25.00
0524  Hoàng Đình Thám   $30.00
0661  Trần Quý Đôn   $20.00
0965  Ẩn Danh   $100.00
1070  Nguyễn Minh Thiên   $2.00
1227  Bùi Bá Điệp   $20.00
1684  Mai Việt   $20.00
1701  Lê Huy Phương   $20.00
1830  Nguyễn Huy Đắc   $20.00
2150  Đoàn Như Đĩnh   $20.00
2187  Hoàng Văn Kenny   $300.00
2247  Nguyễn Ngọc Thuần   $5.00
2367  Lê Lành Matthew   $2.00
2423  Trần X. Định   $10.00
2531  Bùi Kỳ   $20.00
2539  Đào Huy Lâm   $5.00
2555  Nguyễn Thanh Xuân   $50.00
2599  O’Connor Ngọc   $20.00
2681  Nguyễn Thị Huy   $20.00
          Khối Giáo Dục   $1,600.00
          Hội Quán   $9,755.00
Quyõ Nhaø Bình An 
0010  Trần Văn Mão   $500.00
0292  Thomas & Jeannie Nguyen   $200.00
0309  Thomas & Jeannie Nguyen   $200.00
0375  Phan Thanh Thúy   $100.00
0391  Phan Thanh Thúy   $100.00
0400  Thomas Do Ngo   $100.00
0567  Nguyễn Ánh Trang   $2,200.00

2622  Nguyễn Thế Cảnh   $2,200.00

MỪNG TẾT TRUNG THU (24/9)
MID-AUTUMN FESTIVAL 

     Tết Trung Thu (Mid-Autumn Festival) cho mọi 
người trong Giáo xứ sẽ được tổ chức tại Hội trường 
Trung tâm Anphongsô tối thứ Bảy ngày 24/9 từ 7 
pm – 9:30 pm. Chương trình gồm nhiều tiết mục văn 
nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi và những hội đoàn 
khác trong Giáo xứ trình diễn. Ngoài ra còn có các 
gian hàng bán thức ăn, trò chơi, thi lồng đèn và áo 
dài.
    What: Mid-Autumn Festival with Dragon Dance, 
Foods, Games, Entertainment, Lantern & “Áo Dài” 
Contests.
     Where: St Alphonsus Center Auditorium.
     When: Saturday, September 24 from 7 pm – 9:30 
pm.

CẦN NGƯỜI BẢO TRỢ CHO CÁC ANH CHỊ 
DỰ TÒNG

     Lớp Giáo Lý Dự Tòng của Giáo xứ Niên Khóa 
2016-2017 bắt đầu từ trung tuần tháng Tám, 2016 
và kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống năm 2017. Trong thởi gian tìm hiểu và sống 
đức tin của người Công Giáo, các anh chị em Dự 
Tòng rất cần được sự hỗ trợ và nâng đỡ trong đời 
sống thiêng liêng để các anh chị em này có thể hiểu 
biết và sống theo lời Chúa dạy. Vì thế, Ban Giáo Lý 
Dự Tòng Giáo Xứ thiết tha mời gọi tất cả quí ông 
bà, anh chị em trong Giáo Xứ nhận làm người “Bảo 
Trợ” cho các anh chị em Dự Tòng.
     Để làm người Bảo Trợ, quí vị cần hội đủ những 
điều sau đây:
     1.  Là người Công Giáo sống đạo (không mắc 
ngăn trở gì theo luật Giáo Hội Công Giáo), từ 18 
tuổi trở lên và đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.
     2. Là người bạn tinh thần, người có thể chia sẻ 
đời sống đức tin của mình với người Dự Tòng.
     3. Không cần phải là Giáo Lý viên, nhưng biết 
tìm câu trả lời khi cần nơi người có trách nhiệm.
     Xin quí Ông Bà, Anh Chị Em liên lạc văn phòng 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
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SINH HOẠT KHỐI GIÁO DỤC
     1. Chúa nhật 25/9: Thánh Lễ Sai Đi lúc 12 pm cho 
Thầy Cô Giáo Lý-Việt Ngữ & Huynh Trưởng Thiếu Nhi 
Thánh Thể.

     2. Ghi danh Dallas Ministry Conference: cho 
Thầy Cô Giáo Lý-Việt Ngữ & Huynh Trưởng Thiếu Nhi 
Thánh Thể

     Dates:  Thursday, Sep 29 - Sat, Oct 1

     Location:  Dallas Convention Center

    How to Register:  
     a. Please see Cô Thục in the KGD office and submit 
$66 in payment (cash or check)

     b. Update/check to see if your email address is correct

     c. Deadline to register:  Sun, Sep 18th

     d. Approx 3 days before the conference, you will get 
details on lunch, transportation, etc

     e. Your registration fee of $66 will be refunded if you 
attended the conference

Note:  If you register and find out you cannot attend, 
please find a substitute.  In this case, your $66 will still 
be refunded.

3. School Uniform Sale / Bán Đồng Phục TNTT và 
Nhà trường GLVN: Sun, Aug 28 – Sun, Oct 30 (9:00am 
– 4pm)

MỤC ĐÍCH CỦA SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
     Thường các giáo xứ ở Việt Nam và ngay cả Giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta có cấp Sổ Gia 
Đình Công Giáo cho các gia đình đã gia nhập Giáo xứ. 
Vậy mục đích của Sổ Gia Đình Công Giáo là gì? Xin 
thưa trước hết, Sổ Gia Đình Công Giáo không thay thế 
các Giấy Xác Nhận Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm 
Sức và Hôn Phối được cấp từ các giáo xứ nơi đương sự 
lãnh nhận các Bí tích này. Riêng ở Giáo phận Dallas, 
những người Công giáo nào muốn lãnh nhận Bí tích Hôn 
phối hoặc muốn làm hồ sơ tiêu hôn, cần phải có các Giấy 
Xác Nhận Rửa Tội cũng như Rước Lễ Lần Đầu và Thêm 
Sức được cấp trong vòng 6 tháng trở lại từ các Giáo xứ 
mà đương sự đã nhận lãnh.

     Do đó, Sổ Gia Đình Công Giáo có mục đích giúp 
cho cha mẹ biết và nhớ được bản thân và con cái mình 
đã lãnh nhận các bí tích ở những giáo xứ nào: tại Việt 
Nam hoặc tại Mỹ, ở tiểu bang này hoặc tiểu bang kia, 
ở giáo phận này hay giáo phận nọ. Nhất là sống trong 
một xã hội như Hoa Kỳ mà gia đình phải thường xuyên 
di chuyển vì lý do công ăn việc làm, Sổ Gia Đình Công 
Giáo giúp cho cha mẹ biết được con cái mình đã lãnh 
nhận các bí tích ở những giáo xứ, giáo phận khác nhau 
nào để rồi khi cần, cứ việc yêu cầu các giáo xứ đó cung 
cấp giấy tờ cần thiết.

     Khi gia đình nào có con cái thành hôn, cặp vợ chồng 
mới này nên làm một sổ gia đình riêng cho chính gia 
đình mình.

THÔNG BÁO CỦA HỘI TƯƠNG TẾ
     Hội viên Lưu Phong Hoa, sinh năm 1931, đã tạ thế 
ngày 19/8/2016, tại Dallas, TX. Hội đã xuất quỹ ứng 
trước $2,080, trợ giúp gia đình hội viên quá cố. Số tiền 
đã gửi cho ông Nguyễn Văn Tiết, là chồng, cũng là hội 
viên, nay đã dọn về California

     Xin quý hội viên vui lòng đóng tiền $10.00 kể từ 
Chúa Nhật 11/9/2016 cho đến Chúa Nhật 25/9/2016. Xin 
viết check trả cho SMAA- HOI TUONG TE 

     Người nhận: ông Đặng Hiếu Sinh tại bàn xin lễ hoặc 
tại hội quán Giáo xứ trong các lễ sáng Chúa Nhật. Quý 
vị cũng có thể bỏ vào bì thư, gửi văn phòng Giáo Xứ nhờ 
chuyển lại Hội Tương Tế.

HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Hình của các em Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức năm 
2016 sẽ có tại bàn đặt trước văn phòng Giáo xứ từ sau 
thánh lễ từ 9am đến 2pm trong 4 Chúa Nhật 11/9, 18/9, 
25/9 và 2/10. Kính mời quý phụ huynh và các em đến 
nhận hình.

DALLAS PRIESTHOOD VOCATION DINNER
     On November 9, 2016, St. Andrew Dinner will 
be held at Holy Trinity Seminary in Irving, TX. 
This evening is for young men between the grades 
9th – 12th who would like to explore more about 
the priesthood.  The evening will begin at 6:30 p.m. 
with Mass followed by a short program, dinner and 
a tour of the seminary. If you know of a young man 
that is interested in more information please have 
them contact the Office of Vocations at 214-379-
2860. 
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     Tuần 113
TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN

(Chương 13-17)
    Rửa Chân Cho Các Môn Đệ (13,1-30)
    Với chương 13, chúng ta chuyển từ Sách của những dấu 
lạ sang Sách vinh quang, nghĩa là nói đến sự chết và sự 
phục sinh của Chúa. Sách này gồm những diễn từ ly biệt 
(chương 13-17), trình thuật về cuộc thương khó (chương 
18-19), sự phục sinh (chương 20) và phần kết (chương 
21). Ở đây chỉ tập trung vào trình thuật rửa chân (13,1-30).
    1. Bài học luân lý
    Một lần nữa, tác giả nói đến lễ Vượt qua nhưng đây sẽ 
là cuộc vượt qua của chính Chúa Giêsu, từ thế gian mà 
về cùng Cha (13,1.3). Trong trình thuật này, Chúa Giêsu 
vốn là tôi tớ của Thiên Chúa nay lại trở thành tôi tớ loài 
người. Giờ của Người đã đến và Người yêu thương những 
kẻ thuộc về Người đến cùng (13,1), đến cùng thời gian và 
đến cùng sức lực. Vì chính Chúa Giêsu đã làm nhiệm vụ 
người tôi tớ nên chúng ta, các môn đệ của Người, cũng 
được mời gọi rửa chân cho nhau: “Thầy đã nêu gương cho 
anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh 
em” (câu 15). Bài học về phục vụ đã rất rõ ràng và đầy 
sức thuyết phục.
    2. Ý nghĩa về cái chết của Chúa Giêsu
   Tuy nhiên, trình thuật này còn chất chứa những giáo 
huấn sâu xa hơn nữa. Khi Phêrô phản đối, không chấp 
nhận để Thầy rửa chân cho (cũng như ông đã phản đối lời 
loan báo về cuộc thương khó của Chúa trong Mc 8,32), 
Chúa Giêsu đã cho các môn đệ thấy việc được rửa chân 
quan trọng thế nào, đến độ nếu không chấp nhận để Chúa 
rửa chân thì không được chung phần với Chúa (câu 8). 
Câu này cho thấy trình thuật rửa chân không chỉ hàm chứa 
một bài học luân lý nhưng còn nói lên nhiều giáo huấn 
quan trọng:
    - Ám chỉ cái chết cứu độ của Chúa Giêsu trong tư cách 
người tôi tớ. Nếu so sánh trình thuật rửa chân với thánh 
thi trong thư Philip 2,5-12, ta sẽ hiểu việc rửa chân ở đây 
nói đến mầu nhiệm huỷ mình ra không (kenosis) của Chúa 
Giêsu, cũng là mầu nhiệm tôn vinh.
    - Hơn thế nữa, trình thuật này còn là giáo huấn về bí 
tích thánh tẩy. Lãnh nhận bí tích thánh tẩy là được dự phần 
vào cái chết cứu độ của Chúa, được sạch và không cần 
phải rửa nữa. Thánh Phaolô diễn tả cách khác là được dìm 
vào trong sự chết của Chúa để được sống lại với Người. 
Hiểu như thế, lãnh nhận bí tích thánh tẩy không chỉ là làm 
một nghi thức mà là đón nhận một lối sống, lối sống yêu 
thương và phục vụ như Chúa Giêsu (câu 15).

Lời Nguyện Linh Mục (chương 17)
     Chương 17 thường được gọi là Lời nguyện linh mục vì 
ở đây, Chúa Giêsu cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha cho 
các tín hữu hiện tại cũng như tương lai. Lời kinh chuyển 
cầu này nói lên chức năng tư tế, đồng thời sự “thánh hiến” 
mà Chúa Giêsu nói đến ở câu 19 cũng liên hệ đến vai trò 
tư tế dâng hy tế.

(tiếp tục trang 8)

RAO HÔN PHỐI
Rao lần 1

     * Anh Nguyễn Nhật Hoàng con ông Nguyễn Văn Huệ 
và bà Phùng Thị Liên, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị 
Thu Hà, con ông Nguyễn Minh Thanh và bà Nguyễn Thị 
Mộng Xuân, vào thứ Bảy ngày 22/10/2016

     * Anh Nguyễn T. Sĩ, con ông Nguyễn Văn Hòa và bà 
Nguyễn Thị Ngọc, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị Mỹ 
Hiền, con ông Nguyễn Minh Cường và bà Lê Thị Cúc, 
vào thứ Bảy ngày 5/11/2016.

     Ai biêt những đôi này có ngăn trở, xin báo cho cha 
chánh xứ biết.

HỘI NGHỊ MỤC VỤ DALLAS LẦN THỨ 10     
10TH ANUAL DALLAS MINISTRY CONFERENCE
    
Hãy cùng tham gia với chúng tôi tại Hội Nghị Mục Vụ 
Dallas lần thứ 10 từ ngày 29/9 đến 1/10/2016 và trở thành 
một phần tử của Hội nghị về mục vụ Công giáo hằng 
năm lớn nhất ở miền Nam Hoa Kỳ được mở ra cho công 
chúng. Hãy tham dự trong số hơn 170 buổi thuyết trình 
bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt ngữ, được trình bày 
bởi các các diễn giả nổi tiếng địa phương, toàn quốc và 
thế giới. Hãy tham dự các Thánh lễ và những buổi cầu 
nguyện, xem triển lãm, và theo dõi những buổi trình diễn 
âm nhạc Công giáo. Hội nghị này kéo dài 3 ngày tại Trung 
Tâm Hội Nghị Kay Bailey Hutchinson ở Dallas với lệ phí 
chỉ có 66 Mỹ kim (trước ngày 25/9). Muốn biết thêm chi 
tiết và ghi danh, xin vào website: www.udallas.edu/dmc. 
     Các Thầy Cô Giáo lý, Việt ngữ và Huynh trưởng 
Thiếu Nhi Thánh Thể, xin đóng tiền trước nơi Cô Thục 
và Sơ Vân sẽ ghi danh. Số tiền này sẽ được hoàn trả sau 
khi tham dự Khóa học. 
    Những ai không phải là Giáo viên GL-VN, hoặc 
Huynh trưởng TNTT cũng có thể ghi danh qua Giáo 
xứ theo cách thức kể trên với số tiền không hoàn trả là 
66 USD.
    Join us at the 10th annual Dallas Ministry Conference 
and be a part of the South’s largest annual Catholic 
ministry conference opened to the public from September 
29 through October 1, 2016. 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 (before September 25). Find out more and 
register at our website: www.udallas.edu/dmc. Teachers 
of Religious Education & Vietnamese Language, and 
Eucharistic Youth Society leaders can register with Sister 
Janine Vân.
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“Who will entrust to you the true riches?”
Scripture: Luke 16:1-13                He also said to the disciples, “There was a rich man who had a steward, and charges were brought to him that this man 

was wasting his goods. And he called him and said to him, `What is this that I hear about you? Turn in the account of 
your stewardship, for you can no longer be steward.’ And the steward said to himself, `What shall I do, since my master is 
taking the stewardship away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do, 
so that people may receive me into their houses when I am put out of the stewardship.’ So, summoning his master’s debtors 
one by one, he said to the first, `How much do you owe my master?’ He said, `A hundred measures of oil.’ And he said to 
him, `Take your bill, and sit down quickly and write fifty.’ Then he said to another, `And how much do you owe?’ He said, `A 
hundred measures of wheat.’ He said to him, ̀ Take your bill, and write eighty.’ The master commended the dishonest steward 
for his shrewdness; for the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light.”

       And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous mammon, so that when it fails they may receive you into the 
eternal habitations. “He who is faithful in a very little is faithful also in much; and he who is dishonest in a very little is dishonest 
also in much. If then you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will entrust to you the true riches? And if you have 
not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters; for either 
he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.”

Meditation: What does wealth and riches have to do with the 
kingdom of God? Jesus seemed to praise a steward (a manager 
entrusted with his master’s goods) who misused his wealthy 
employer’s money. What did the steward do that made Jesus 
praise him? The steward was responsible for managing his wealthy 
landowner’s property. The steward very likely overcharged his 
master’s tenants for their use of the land and kept more than his 
fair share of the profit. When the landowner discovered the 
steward’s dishonest practice he immediately removed him from 
his job, leaving him penniless and ashamed to beg or do manual 
work. 

The necessity of prudent foresight to avert disaster

Before news of his dismissal became public knowledge, the 
shrewd steward struck a deal with his master’s debtors. In 
discounting their debts he probably was giving up his generous 
commission. Such a deal won him great favor with the debtors. 
Since the steward acted as the landowner’s agent, such a deal 
made his master look very generous and forgiving towards those 
who owned him money. Surely everyone would praise such a 
generous landowner as the town hero! Since the master could not 
undo the steward’s cancellation of the debts without losing face 
and making his debtors resent him, he praised the steward for 
outwitting him and making him appear as a generous and merciful 
landowner.

Generous giving is rewarded with treasure that lasts forever

What’s the point of Jesus’ parable? Jesus did not praise the 
steward for his dishonest behavior but for his shrewd foresight in 
relieving the debts of others who he believed would, in turn, treat 
him as a friend and show him mercy, kindness, and generosity in 

his time of need and great want. Jesus immediately followed this 
parable with an exhortation to his followers to make use of the 
world’s material goods, including “tainted money” ( which in 
Hebrew means “unrighteous mammon”), to relieve those who are 
endebted to us for the material and physical help we give them in 
their time of need and want. In the Scriptures generous giving is 
connected with alms giving - the sharing of our financial and 
material resources with those in need (Luke 12:33). Those who 
receive alms become your friends because you are merciful to 
them in their time of need. And God who sees all, rewards those 
who are generous in helping others.

Generous giving will be repaid in kind. Augustine of Hippo 
reminds us that we are all beggars of God. 

“Even though you possess plenty, you are still poor. You 
abound in temporal possessions, but you need things eternal. You 
listen to the needs of a human beggar, you yourself are a beggar of 
God. What you do with those who beg from you is what God will 
do with his beggar. You are filled and you are empty. Fill your 
neighbor from your fullness, so that your emptiness may be filled 
from God’s fullness” (Sermon 56, 9).

Paul the Apostle reminds us, “We brought nothing into this 
world and we cannot take anything out of this world” (1 Timothy 
6:7). The Lord Jesus wants us to make good use of all the resources 
that he gives us and that come into our possession. Our life is short 
- but how we invest in this present life will determine our future in 
the age to come when the Lord Jesus will raise our mortal bodies 
to immortality and give to each what he or she has sown in this 
present life.

(continue on page 8)
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SUNDAY LESSION FOR YOUTH (continue from 7)    
     The rabbis had a saying, “The rich help the poor in this 
world, but the poor help the rich in the world to come.” 
Ambrose, a 4th century bishop commenting on the parable 
of the rich fool who tore down his barns to build bigger ones 
to store his goods. said: The bosoms of the poor, the houses 
of widows, the mouths of children are the barns which last 
forever. The true treasure which lasts is the treasure stored 
up for us in heaven. God richly rewards those who give 
generously from the heart to help those in need.    

      True generosity does not impoverish - but enriches the 
giver

   What is the enemy of generosity? It’s greed, the excessive 
desire for personal gain and security. However, we do not 
need to be afraid for true generosity does not impoverish the 
giver, but enriches that person a hundredfold! Generosity 
expands the soul - but greed contracts it. God is generous 
and superabundant in lavishing his gifts upon us. We can 
never outmatch God in generosity. He has given us the best 
of gifts in sending us his only-begotten Son, the Lord Jesus 
Christ, who offered up his life for us on the cross. The Father 
also offers us the gift of the Holy Spirit who fills us with 
the fruit of peace, joy, patience, kindness, love, and self-
control (Galatians 5:22) - and many other blessings as well. 
Everything we have is an outright gift of God. Do you know 
the joy and freedom of blessing others with the gifts and 
resources God has given to you?

     What controls or rules your life?
    Jesus concludes his parable with a lesson on what controls 
or rules our lives. Who is the master (or ruler) in charge of 
your life? Our “master” is that which governs our thought-
life, shapes our ideals, and controls the desires of the heart 
and the values we choose to live by. We can be ruled by 
many different things - the love of money or possessions, 
the power of position, the glamor of wealth and prestige, the 
driving force of unruly passions and addictions. Ultimately 
the choice boils down to two: God and “mammon”. What 
is mammon? “Mammon” stands for “material wealth or 
possessions” or whatever tends to “control our appetites and 
desires.” 

     When a number of the religious leaders heard Jesus’ 
parable they reacted with scorn (Luke 16:14). Jesus spoke 
to the condition of their hearts - they were lovers of money 
(Luke 16:14). Love of money and wealth crowd out love of 
God and love of neighbor. Jesus makes clear that our heart 
must either be possessed by God’s love or our heart will be 
possessed by the love of something else.      

      The Lord alone can satisfy our desires and give us 
generous hearts.

      Tuần 113 TIN MỪNG... (tiếp tục từ trang 6)
    1. Phân đoạn và nội dung
    * Chúa Cha và Chúa Con (câu 1-5)
    Trong 5 câu này, Chúa Giêsu nói trực tiếp với Chúa Cha. 
Giờ đã đến, giờ tôn vinh, nghĩa là giờ biểu lộ sự hiện diện của 
Thiên Chúa. Sự sống đời đời chính là nhận biết sự hiện diện này, 
“nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận 
biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”. Chúa Giêsu đã biểu lộ 
sự hiện diện của Chúa Cha, đã hoàn tất công việc được trao phó. 
Bản chất đích thực của Thiên Chúa là Tình Yêu sắp được bày tỏ 
nơi cái chết hy tế của Chúa Giêsu.
    * Chúa Con và các môn đệ (câu 6-19)
    Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ điều gì? Ngài xin Chúa 
Cha cho họ :
     - được Chúa Cha bảo vệ: “Xin gìn giữ chúng trong Danh Cha 
mà Cha đã ban cho con” (câu 11)
    - được hiệp nhất trên nền tảng và theo khuôn mẫu kết hợp sâu 
xa giữa Cha và Con: “để chúng nên một như chúng ta là một” 
(câu 11)
    - để những đau khổ của họ được biến thành niềm vui: “để họ 
được hưởng trọn vẹn niềm vui của con” (câu 13)
    - được gìn giữ khỏi ác thần: “xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” 
(câu 15)
   - để họ được thánh hiến, hoàn toàn hiến thân phục vụ Chúa: 
“xin thánh hiến chúng trong sự thật” (câu 17)
   * Chúa Con và các môn đệ tương lai (câu 20-26)
    Đối với các môn đệ trong tương lai, ân huệ duy nhất mà Chúa 
Giêsu khẩn nài là ơn hiệp nhất: “để tất cả nên một, như Cha ở 
trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. 
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (câu 21-23). Chỉ 
với chứng tá hiệp nhất này, sứ vụ của Giáo hội mới có kết quả, 
bởi vì chỉ khi các môn đệ hiệp nhất yêu thương nhau thì thế gian 
mới tin, mới nhận biết rằng Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến 
trong thế gian, và gặp được nơi các môn đệ chính tình yêu của 
Chúa Cha.
   2. Những chủ đề chính
    Chỉ trong một lời nguyện, Chúa Giêsu kêu lên “abba” (cha ơi)   
những 6 lần. Tên gọi này diễn tả sự kết hợp sâu xa và thân tình 
giữa Chúa Giêsu và Cha của Người.
   Hiệp nhất là ân huệ được nhấn mạnh đặc biệt: hiệp nhất giữa 
các môn đệ trong hiện tại cũng như tương lai, sự hiệp nhất theo 
khuôn mẫu hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, sự hiệp 
nhất bắt nguồn từ tình yêu của Ba Ngôi.
   Tình yêu là từ ngữ thường xuyên được nhắc đến: tình yêu 
của Chúa Cha với Chúa Giêsu (câu 23-24), với các môn đệ 
(câu 23). Mạc khải lớn nhất của Tin Mừng chính là Tình yêu 
của Thiên Chúa. Như thế, Giáo hội phải là một cộng đồng tình 
yêu, dấu chỉ sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.
   “Thế gian” là từ ngữ được sử dụng 17 lần trong chương này. 
Theo nghĩa xấu, thế gian là nơi chốn của bất tín, hận thù, căm 
ghét, hoàn toàn ngược lại với tình yêu là đòi hỏi mà các Kitô 
hữu phải sống. Giuđa (được nhắc đến trong câu 12) là minh 
hoạ cụ thể về sự khước từ ánh sáng và sự sống để nộp mình 
cho đêm tối và chết chóc. Người môn đệ Chúa sống trong thế 
giới vật lý này nhưng không chấp nhận sống theo não trạng vô 
đạo của nó. Câu 21 và 23 cho thấy Chúa Giêsu tin tưởng rằng 
nhờ chứng tá hiệp nhất yêu thương của các môn đệ, thế gian sẽ 
tin và nhận biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Cha sai đến.










