
      
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 26 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 25/9/2016

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



sau: “[Người đàn ông giàu 
có] biến mình thành trung tâm 
điểm của mọi sự và đóng cửa 
tâm hồn trong thế giới xa hoa 
và phù phiếm của mình. Bằng 
cách loại bỏ Lazarô, ông ta 
không có để ý gì đến Chúa 
và lề luật của Ngài. Thờ ơ với 
người nghèo khổ chính là miệt 
thị Thiên Chúa!... Lazarô nằm 
ở cổng là một sự nhắc nhở cho 
người giàu có hãy nhớ đến 
Thiên Chúa, nhưng ông nhà 
giàu này không chịu đón nhận 
sự nhắc nhở này.” 

Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta 
cũng từng nói về bệnh thờ ơ 
của con người trước nỗi khổ 
đau của đồng loại: “Căn bệnh 
lớn nhất trên thế giới ngày 
nay không phải là bệnh lao 
hoặc bệnh phong cùi nhưng là 
cảm thấy bị đào thải, không ai 

muốn mình nữa.”
Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có chịu mở con mắt 

tâm hồn để thấy được nỗi bất hạnh của người khác? Liệu 
chúng ta có thờ ơ với những nhu cầu chính đáng, nhất là 
nhu cầu thiêng liêng, của những người thân trong gia đình 
hay không? Có khi nào chúng ta có quan tâm cầu nguyện 
cho những anh chị em Kitô hữu bị bách hại khắp nơi trên 
thế giới hay không? Có lúc nào chúng ta cổ võ và tranh 
đấu cho công lý và phẩm giá của con người đang bị chà 
đạp không chỉ bởi những chính quyền độc tài, nhưng bởi 
cả những người đang tâm hủy hoại sự sống của các thai 
nhi và người già, hoặc những người làm giàu bằng cách 
bóc lột sức lao động, buôn bán ma túy, buôn người và các 
sản phẩm khiêu dâm…

Ước gì mỗi khi chúng ta lên rước lễ là mỗi lần chúng ta 
ý thức về việc canh tân tình liên đới yêu thương của chúng 
ta đối với tha nhân bằng sự quan tâm cầu nguyện và ra sức 
phục vụ những người đau khổ theo gương Đức Giêsu Kitô 
vì lòng yêu thương đã từ bỏ cả mạng sống của Ngài để cứu 
vớt chúng ta là những người tội lỗi khỏi án phạt đời đời. 

Mỗi khi tham dự Thánh lễ, 
chúng ta đều đọc Kinh Cáo 

Mình trong đó có đoạn: “Tôi đã 
phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời 
nói, việc làm và những điều thiếu 
sót.” Thiết tưởng nhiều khi chúng ta 
đọc đấy nhưng chưa nhìn thấy hậu 
quả nghiêm trọng của việc phạm 
những tội thiếu sót. Tuy nhiên, qua 
bài dụ ngôn về một người giàu có 
và ngưòi nghèo Lazarô trong bài 
Phúc âm Chúa nhật thứ 26 Thường 
niên năm C hôm nay (Lk 16:19-
31), Chúa Giêsu cho chúng ta nhận 
ra được con đường dẫn đến hoả 
ngục nhiều khi không phải bằng 
những việc ác đức chúng ta làm, 
nhưng chính là bằng việc chúng ta 
thờ ơ, lãnh đạm, không biết chia 
sẻ với tha nhân thời giờ, tiền bạc, 
lương thực và lòng xót thương.

Tội của người giàu có trong 
bài dụ ngôn không phải là vì ông 
ta có những lời nói khinh miệt hoặc 
cho người đánh đập, xua đuổi Lazarô. Tội của người giàu 
không phải bởi vì ông ta có nhiều của cải, nhưng là vì ông 
ta chẳng màng chi đến Lazarô đầy mụn nhọt đang khốn 
khổ nằm trước cửa nhà ông. Như thế, người giàu bị án hoả 
ngục là vì sự ích kỷ, làm ngơ của ông trước nỗi đau khổ 
của đồng loại. Còn Lazarô thì sao? Tại sao ông ta được lên 
Thiên đàng. Phúc âm chỉ nói ông là người nghèo khốn, 
chứ không đề cập đến việc tốt lành nào của ông cả. Nhưng 
phải chăng, tên của ông ta Lazarô theo tiếng Latinh lấy 
từ chữ “Êlêazar” trong tiếng Do thái, có nghĩa là “Thiên 
Chúa là sự trợ giúp của tôi” (God is my help) nói cho 
chúng ta biết rằng tuy là một người nghèo, nhưng ông 
hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Lazarô 
đã được lên Thiên đàng không phải vì sự bần cùng, khốn 
khổ về vật chất nhưng là vì ông biết phó thác nơi Thiên 
Chúa trong cảnh ngộ nghèo khổ của ông.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Công trường 
Đền thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 18 tháng 5 
năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích với hàng 
chục ngàn khách hành hương về bài dụ ngôn này như 

Câu ghi lòng trong tuần: 
“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.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/9: Tuaàn 26 Thöôøng Nieân, naêm C. 
- Thöù Hai 26/9: Leã Thaùnh Cosma & Thaùnh Ñamianoâ, 

Töû ñaïo. 
- Thöù Ba 27/9: Leã Thaùnh Vinhsôn ñeä Phaoloâ, Linh 

muïc. Leã Nhôù.
- Thöù Tö 28/9: Leã Thaùnh Wenceslau, Töû ñaïo; Thaùnh 

Loârenxoâ Ruiz vaø Caùc Baïn Töû ñaïo, 
- Thöù Naêm 29/9: Leã Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn 

Micae, Gabrien vaø Raphaen. Leã Kính.
- Thöù Saùu 30/9: Leã Thaùnh Gieâroânimoâ, Linh muïc & 

Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 1/10: Leã Thaùnh Teâreâxa Haøi 

ñoàng Gieâsu, Trinh nöõ & Tieán só Hoäi thaùnh; Boån 
maïng caùc Xöù Truyeàn giaùo. Leã Nhôù. Baét ñaàu 
Thaùng Maân Coâi. Baét ñaàu Thaùng Caàu Nguyeän 
Cho Söï Soáng.

- Chuùa Nhaät 2/10: Tuaàn 27 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 

OÂng Giuse Maria Nguyeãn Ngoïc Döï
Sinh ngaøy 10/10/1943

Taï theá ngaøy 24/09/2016
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Giuse Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi 

vaø caäy troâng cho tang quyeán.

THAY ÑOÅI GIÔØ LEÃ SAÙNG CHUÙA NHAÄT 
KEÅ TÖØ 25/9/2016

Vì Giaùo xöù seõ laøm parking lot vaø do ñoù khoâng ai 
ñöôïc ñaäu xe nôi baõi ñaát troáng tröôùc ñaây, neân keå töø 
Chuùa nhaät 25/9/2016 vaø trong suoát thôøi gian xaây 
parking lot, Thaùnh leã 7 giôø 30 saùng Chuùa nhaät seõ 
ñöôïc cöû haønh sôùm hôn 30 phuùt töùc luùc 7 giôø saùng. 
Xin Quyù OÂng Baø & Anh Chò Em thoâng caûm!
Ngoaøi ra, ñeå duy trì traät töï trong vieäc ñaäu xe, xin 
moïi ngöôøi löu yù nhöõng ñieåm sau ñaây:
1. Khoâng ñöôïc ñaäu xe vaøo nhöõng choã caám ñaäu 

trong parking lot cuûa giaùo xöù (vaïch vaøng, vaïch 
ñoû). Tuyeät ñoái tuaân thuû söï höôùng daãn cuûa 
nhöõng anh em giöõ gìn traät töï.

2. Khoâng ñaäu xe laán chieám alley cuûa nhöõng nhaø 
chung quanh giaùo xöù. Ngoaøi vieäc xe coù theå bò 
“caâu”, Giaùo xöù coøn bò haøng xoùm quôû traùch.

3. Khoâng cöôøi noùi oàn aøo hoaëc baám coøi inh oûi khi 
ñaäu xe tröôùc nhaø haøng xoùm quanh nhaø thôø. 
Chuùng ta bieát Chuùa nhaät laø ngaøy nghæ ngôi 
trong tuaàn neân ngöôøi ta thöôøng nguû daäy treã.

4. Khoâng baêng qua ñöôøng moät caùch tuøy tieän ñeå 
traùnh tai naïn xe coä.

Vì loøng toân troïng vaø danh döï cuûa ngöôøi Coâng giaùo 
Vieät Nam, xin moïi ngöôøi haõy coäng taùc thöïc thi 
nhöõng ñieàu treân ñaây.

CUOÄC HOÏP HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS (25/9)
KNIGHTS OF COLUMBUS MEETING

Xin môøi caùc thaønh vieân ñaõ ghi danh cuûa Hoäi Hieäp 
Só Columbus (Knights of Columbus) ñeán tham döï 
buoåi hoïp höôùng daãn töø 2 ñeán 3 giôø chieàu Chuùa nhaät 
25/09/2016 taïi Phoøng hoïp 115 cuûa Trung taâm Giaùo duïc 
Thaùnh An Phong. 

Registered members of the Knight of Columbus are 
invited to an orientation workshop from 2pm – 3pm on 
Sunday October 29, 2016 Room 115.

SINH HOAÏT KHOÁI GIAÙO DUÏC
1. Ghi danh Dallas Ministry Conference: Ngaøy 
25/9/2016 laø haïn choùt ghi danh cho Thaày Coâ Giaùo Lyù-
Vieät Ngöõ & Huynh Tröôûng Thieáu Nhi Thaùnh Theå

Dates:Thursday, Sep 29 - Saturday, Oct 1

Location:Dallas Convention Center

How to Register:
a. Please see Coâ Thuïc 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 25th
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.
2. School Uniform Sale / Baùn Ñoàng Phuïc TNTT 
vaø Nhaø tröôøng GLVN: Sun, Aug 28 – Sun, Oct 30 
(9:00am – 4pm)
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40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN CHO SÖÏ SOÁNG
Ñeå höôûng öùng chöông trình 40 NGAØY CAÀU NGUYEÄN 
CHO SÖÏ SOÁNG cuûa Giaùo phaän Dallas, Cha Chính 
xöù ñaõ cho pheùp choïn ngaøy 24/10/2016 ñeå giaùo xöù 
cuøng ñeán caàu nguyeäntröôùc cöûatrungtaâm phaù thai cuûa 
Planned Parenthood, töø 12 giôø tröa tôùi 6 giôø chieàu.

Kính môøi Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em ñeán caàu 
nguyeän chung vôùi giaùo xöù. Cuõng xin Quyù OÂng Baø & 
Anh Chò Em, caùch rieâng caùc Tröôûng Hoäi ñoaøn & Giaùo 
khu, giuùp thoâng baùoñeán caùc hoäi vieân, giañình vaø baïn 
höõuñeå cuøngñeán caàu nguyeän cho söï soáng cuûa caùc thai 
nhi voâ toäi vaøo ngaøy giôø vaø ñòa ñieåm sau ñaây:

* Thôøi gian: Thöù Hai ngaøy 24/10/2016 töø 12 giôø tröa 
ñeán 6 giôø chieàu

* Ñòa ñieåm: Tröôùc cöûa ABORTION CENTER cuûa 
PLANNED PARENTHOOD

7989 W. VIRGINIA DR, DALLAS, TX 75237

40 Days for Life Dallas from September 28 through 
November 6 is a focused pro-life effort that consists 
of 40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, 
and community outreach.The prayer vigil will be7 
days a week, 6:00 a.m. – 6:00 p.m., outside the new 
multi-million dollar Planned Parenthood abortion 
facilityat 7989 West Virginia Dr, Dallas 75237.We 
are praying that, with Gods help, this effort will help 
bring an end to abortion not only in our city but also 
throughout America!Churches of all denominations 
are needed to sponsor a day or block of hours during 
this solemn prayer vigil. And dont miss the40 Days for 
Life-Dallas Kickoff Rallyon September 27 at 7 p.m. 
at Mount St. Michael School. For more information, 
please visitprolifedallas.org/40daysor contact Dallas 
campaign director Susan Platt at40days@prolifedallas.
orgor 214-392-7545.  

Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will 
have a prayer vigil at this abortion center on Monday, 
October 24 from 12 pm – 6 pm. Parishioners are 
encouraged to be there to pray for the end of abortion.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
Ban Giuùp Leã

Ngaøy 29 thaùng 9, leã kính caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn 
Gabrie, Micae vaø Raphaen, laø boån maïng cuûa ban Giuùp 
Leã. Coäng ñoøan giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp xin 
Thieân Chuùa ban cho caùc em Giuùp Leã ñöôïc ñaày ôn 
khoân ngoan, thaùnh thieän. Xin caùc Toång Laõnh Thieân 
Thaàn gìn giuõ vaø trôï giuùp caùc em luoân soát saéng giuùp 
daâng leã trong caùc thaùnh leã.

Ban Traät Töï
Leã Kính Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Gabrie, Micae 
vaø Raphaen (29/9) cuõng laø boån maïng cuûa Ban Traät Töï.  
Coäng ñoaøn daân Chuùa caàu xin caùc Thieân Thaàn caàu baàu 
cuøng Chuùa ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc nhieàu ôn laønh, 
söùc maïnh hoàn xaùc, haêng haùi nhieät taâm phuïng söï Chuùa 
vaø giaùo xöù.

Ban Ñoïc Saùc Thaùnh
Möøng kính Thaùnh Gieâroânimoâ ngaøy 30/9, boån maïng 
cuûa ban Ñoïc Saùch Thaùnh, Coäng ñoøan giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân Chuùa qua söï caàu baàu cuûa 
thaùnh boån maïng ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc nhieàu ôn 
laønh hoàn xaùc, soát saéng phuïng söï Chuùa trong nhieäm vuï 
Ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc thaùnh leã.

Giaùo Khu 1
Giaùo hoäi möøng kính Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu 
ngaøy 1/10, boån maïng cuûa Giaùo khu 1, coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng 
giaùo khu 1.  Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Thaùnh boån 
maïng ban cho moãi gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân 
ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy 

moät toát ñeïp hôn. 

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.

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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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 25/9/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  Baø Traàn Vaên Maõo 469-348-5075  
 5101 Wood Creek Ln., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  2 Chò Moäng Vaân 469-363-1549  
 2914 Willow Ridge Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4 A/C Nguyeãn Vaên Keát 972-496-1353 
 2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 5 OÂ/B Ngoâ Suoát 972-644-5790  
 1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081
Giaùo Khu 7 A/C Buøi Vieät vaø Höông    469-939-4633 
 105 Springdale Ct., Allen, TX 75002
Giaùo Khu  10 OÂng Traàn Vaên Hoà            214-597-7466 
 2314  Valley Creek Dr.,  Garland, TX 75040
Kinh mong quí oâng baø vaø caùc anh chò neáu coù theå xin coá 

gaéng.

THOÂNG BAÙO CUÛA HOÄI TÖÔNG TEÁ
Hoäi vieân Löu Phong Hoa, sinh naêm 1931, ñaõ 
taï theá ngaøy 19/8/2016, taïi Dallas, TX. Hoäi ñaõ 
xuaát quyõ öùng tröôùc $2,080, trôï giuùp gia ñình hoäi 
vieân quaù coá. Soá tieàn ñaõ göûi cho oâng Nguyeãn Vaên 
Tieát, laø choàng, cuõng laø hoäi vieân, nay ñaõ doïn veà 
California
Xin quyù hoäi vieân vui loøng ñoùng tieàn $10.00 keå 
töø Chuùa Nhaät 11/9/2016 cho ñeán Chuùa Nhaät 
25/9/2016. Xin vieát check traû cho SMAA- HOI 
TUONG TE 
Ngöôøi nhaän: oâng Ñaëng Hieáu Sinh taïi baøn xin leã 
hoaëc taïi hoäi quaùn Giaùo xöù trong caùc leã saùng Chuùa 
Nhaät. Quyù vò cuõng coù theå boû vaøo bì thö, göûi vaên 
phoøng Giaùo Xöù nhôø chuyeån laïi Hoäi Töông Teá.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 18/9/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,645.00 
Tieàn In Saùch: $150.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00 
Tieàn Röûa  Toäi: $60.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $845.00 
Help Louisiana Flood Victims: $3,750.00 
 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0036 Phaïm Phuù Cöôøng $20.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0081 Huyønh Ba $16.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0584 Phaïm Ñöùc Huøng $1,000.00 
0588 Phan Vaên Phong $5.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0703 Nguyeãn Vaên Rieàn $20.00 
1051 Becker Christopher & Quyeân $50.00 
1355 Nguyeãn Thò Anh $5.00 
1529 Phan Vaên Beàn $50.00 
1684 Mai Vieät $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 

2263 Nguyeãn Vi $10.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $5.00 
2731 Leâ Vaên Nhaân $20.00 
2742 Traàn Ñöùc Hieäp $20.00 
2750 Döông Duyeân $20.00 
2756 Phan Thò Ngoan $0.00 
2756 Phan Thò Ngoan $20.00 
2759 Uy Minh Haûi $10.00 
 Baø Khieâm $100.00 
 Gia Ñình  Ngöï Löu $100.00 
 Hoäi Quaùn $4,773.00 
 Khoái Giaùo Duïc $710.00 
 Leâ Quang Thieân YÙ $100.00 
 Phan Thò Nga $100.00 

Quyõ Nhaø Bình An
Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0232 Nguyeãn Thò Höôûng  $    2,200.00  
0238 Traàn Ngoïc Bích Hieàn  $    2,720.00  
0294 Nguyeãn Thò Lyù  $    1,900.00  
0405 Vuõ Quoác Thaûo  $       200.00  
0406 Vuõ Quoác Thaûo  $       200.00  
0481 Ñinh Ñình Phöôùc  $       100.00  
0588 Gimeno Gimel  $       825.00  



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

V Chuùa Nhaät XXVI Muøa Thöôøng Nieân - Naêm C v Trang 6 v Ngaøy 25-09-2016   V

Rao Hoân Phoái
Laàn II
*   Anh Nguyeãn Nhaät Hoaøng con oâng Nguyeãn Vaên Hueä vaø baø Phuøng Thò Lieân, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn 
Thò Thu Haø, con oâng Nguyeãn Minh Thanh vaø baø Nguyeãn Thò Moäng Xuaân, vaøo thöù Baûy ngaøy 22/10/2016
*   Anh Nguyeãn T. Só, con oâng Nguyeãn Vaên Hoøa vaø baø Nguyeãn Thò Ngoïc, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Thò 
Myõ Hieàn, con oâng Nguyeãn Minh Cöôøng vaø baø Leâ Thò Cuùc, vaøo thöù Baûy ngaøy 5/11/2016.

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

Tuaàn 114
TIN MÖØNG THEO THAÙNH GIOAN

(Chöông 18-21)

Cuoäc Thöông Khoù (18,1 – 19,42)
Trình thuaät veà cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa laø trình 

thuaät heát söùc quan troïng. Tuy nhieân, vì baøi töôøng 
thuaät quaù daøi, ta haõy taïm baèng loøng vôùi vieäc nhìn laïi 
löôïc ñoà toång quaùt vaø moät vaøi neùt ñaëc tröng trong trình 
thuaät cuûa Gioan.

1. Chuùa Gieâsu bò baét (18,1-11)
2. Chuùa Gieâsu ra tröôùc toaø Anna vaø Caipha, 

Pheâroâ choái Thaày (18,12-27)
3. Chuùa Gieâsu tröôùc toaø Philatoâ (18,28 – 19,16)
4. Ñoùng ñinh vaøo thaäp töï (19,16-22)
5. Chuùa Gieâsu bò loät aùo (19,23-24)
6. Meï cuûa Chuùa Gieâsu vaø ngöôøi moân ñeä Chuùa 

yeâu (19,25-27)
7. Chuùa Gieâsu taét thôû (19,28-30)
8. Löôõi ñoøng ñaâm thaâu (19,31-37)
9. Taùng xaùc (19,38-42)

Meï cuûa Chuùa Gieâsu vaø ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu 
(19,25-27)

Veà maët töï nhieân, ñaây laø caâu truyeän caûm ñoäng veà 
moät ngöôøi con trong giôø haáp hoái vaãn öu tö lo laéng cho 
meï giaø coøn ôû laïi. Tuy nhieân, neáu caâu truyeän naøy ñöôïc 
taùc giaû ñaët vaøo thôøi ñieåm quan troïng nhaát cuûa Tin 
Möøng, thì aét haún khoâng chæ laø theá. Caâu hoûi ñöôïc ñaët 
ra laø: söï kieän naøy muoán dieãn taû ñieàu gì?

Ñaõ coù nhieàu gôïi yù vaø suy tö töø trình thuaät quan 
troïng naøy. ÔÛ ñaây xin ñeà nghò ñaët trình thuaät vaøo boái 
caûnh Chuùa Gieâsu trao ban Thaàn Khí (19,30) vaø maùu 
cuøng nöôùc chaûy ra töø caïnh söôøn Ngöôøi bò ñaâm thaâu 
(19,34). Ñaët mình vaøo boái caûnh treân, trình thuaät naøy 
nhö muoán noùi veà söï sinh haï coäng ñoaøn Kitoâ höõu. Ñaây 
laø giôø Chuùa Gieâsu ñöôïc toân vinh – ñöôïc giöông cao 
– vaø khi Ngöôøi cheát, Ngöôøi trao ban Thaàn Khí cuûa 
Ngöôøi. Döôùi chaân thaäp giaù laø hai ngöôøi, caû hai ñeàu 
khoâng ñöôïc goïi teân roõ raøng (laø Maria vaø Gioan) nhö 
theå muoán nhaán maïnh tính bieåu töôïng. Ngöôøi phuï nöõ ôû 
ñaây nhö hình aûnh cuûa Meï Hoäi Thaùnh, vaø ngöôøi moân 
ñeä Chuùa yeâu laø hình aûnh cuûa taát caû caùc moân ñeä ñöôïc 
keâu goïi böôùc theo Chuùa Gieâsu. Thaàn Khí ñöôïc trao 
ban cho Meï-Hoäi Thaùnh vaø ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu, 
maùu cuøng nöôùc laø daáu chæ cuûa Thaùnh Taåy vaø Thaùnh 
Theå. Dó nhieân ñaây chæ laø moät gôïi yù suy nghó veà trình 
thuaät ñaëc bieät naøy cuûa Gioan.

Cuõng coù moät gôïi yù khaùc veà moái lieân heä giöõa ngöôøi 
phuï nöõ trong trình thuaät naøy vôùi ngöôøi phuï nöõ trong 
Saùng Theá 3,15, cuõng nhö moái thuø nghòch giöõa doøng 
gioáng ngöôøi phuï nöõ vôùi doøng gioáng con raén-ma quyû. 
Thaùnh Gioan quan taâm ñaëc bieät ñeán saùch Saùng Theá. 
Ngaøi baét ñaàu Tin Möøng thöù tö baèng lôøi gôïi nhôù caâu 
ñaàu tieân trong saùch Saùng Theá: “Luùc khôûi ñaàu ñaõ coù 
Ngoâi Lôøi” (Ga 1,1) vaø “Luùc khôûi ñaàu, Thieân Chuùa 
saùng taïo trôøi ñaát” (St 1,1). Ngaøi cuõng trình baøy cuoäc 
xung ñoät giöõa Chuùa Gieâsu vaø Satan: “Giôø ñaây ñang 
dieãn ra cuoäc phaùn xeùt theá gian naøy. Giôø ñaây thuû laõnh 
theá gian naøy saép bò toáng ra ngoaøi” (Ga 12,31). Vaø 
veà con caùi ma quyû: “Cha caùc oâng laø ma quyû vaø caùc 
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oâng muoán laøm chöùng veà nhöõng gì cha caùc oâng ham 
thích” (Ga 8,44). Neáu ngöôøi phuï nöõ trong trình thuaät 
naøy aùm chæ veà ngöôøi phuï nöõ trong St 3,15, thì phaûi noùi 
laø thaùnh söû Gioan ñaõ taäp hôïp ôû ñaây taát caû nhöõng yeáu 
toá trong trình thuaät cuûa saùch Saùng Theá: con raén, doøng 
gioáng cuûa noù, ngöôøi phuï nöõ, doøng gioáng cuûa baø, vaø 
coù leõ caû chi tieát “khu vöôøn”. Caâu chuyeän saùch Saùng 
Theá dieãn ra ôû vöôøn ñòa ñaøng, coøn trình thuaät thöông 
khoù cuûa Gioan cuõng baét ñaàu töø moät thöûa vöôøn: “Sau 
khi noùi nhöõng lôøi ñoù, Chuùa Gieâsu ñi ra cuøng vôùi caùc 
moân ñeä, sang beân kia suoái Cypron. ÔÛ ñoù coù moät thöûa 
vöôøn. Ngöôøi vaøo ñoù vôùi caùc moân ñeä” (Ga 18,1). Vaø 
keát thuùc ôû moät thöûa vöôøn: “Nôi Chuùa Gieâsu bò ñoùng 
ñinh coù moät thöûa vöôøn, vaø trong vöôøn coù moät ngoâi moä 
coøn môùi, chöa choân caát ai. Vì hoâm aáy laø ngaøy aùp leã 
cuûa ngöôøi Do thaùi, maø ngoâi moä laïi gaàn beân, neân caùc 
oâng mai taùng Chuùa Gieâsu ôû ñoù” (Ga 19,41-42).

Nhö theá, Tin Möøng Gioan trình baøy Ñöùc Maria 
döôùi chaân thaäp giaù vôùi hai vai troø:

- Ñöùc Maria laø hình aûnh cuûa Meï Hoäi Thaùnh. Ngöôøi 
meï naøy chaêm soùc caùc moân ñeä Chuùa, caùc moân ñeä trôû 
neân con cuûa Meï vaø laø anh chò em cuûa Chuùa Gieâsu. 
Moái quan heä cuûa chuùng ta vôùi Chuùa Gieâsu khoâng chæ 
laø quan heä caù nhaân nhöng bao haøm moät coäng ñoaøn, 
moät gia ñình cuûa nhöõng ngöôøi anh chò em.

- Ñöùc Maria laø hình aûnh ngöôøi phuï nöõ chieán thaéng. 
Hình aûnh tieâu cöïc veà ngöôøi nöõ nôi Eva ñaõ ñöôïc thay 
theá baèng hình aûnh tích cöïc cuûa Ñöùc Maria.

Tin Möøng Phuïc Sinh (20,1-31)
1. Caùc nhaân vaät
Thaùnh Gioan xaây döïng trình thuaät naøy raát coâng 

phu, vaø qua phaûn öùng cuûa caùc nhaân vaät trong trình 
thuaät, ngaøi goùi gheùm suy tö cuûa ngaøi veà Tin Möøng 
Phuïc sinh, taäp trung vaøo caâu hoûi: nhöõng nhaân vaät ñoù 
ñaõ tieán ñeán nieàm tin vaøo Ñaáng Phuïc sinh nhö theá naøo?

Maria thaáy taûng ñaù ñaõ ñöôïc laên ra khoûi cöûa moà vaø 
phaûn öùng cuûa baø laø “Ngöôøi ta ñaõ laáy xaùc Thaày roài”. 
Baø chöa tin. Roài trong caûnh keá tieáp (caâu 11-18), baø 
vaãn giöõ caùch giaûi thích cuõ (caâu 13 vaø 15). Baø chæ tin 
khi ñöôïc nghe tieáng Chuùa (caâu 16) vaø thaáy Chuùa (caâu 
18). Chieân cuûa Chuùa nhaän ra tieáng Chuùa (x. Ga 10,4).

Pheâroâ vaø ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu chaïy ñeán moä. 
Hoï thaáy khaên lieäm vaø khaên che ñaàu. Pheâroâ vaãn boái 

roái nhöng ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu thì tin: “OÂng ñaõ 
thaáy vaø ñaõ tin” (caâu 8). OÂng chæ thaáy moät chuùt daáu chæ 
nhöng oâng tin. OÂng laïi laø moân ñeä ñöôïc yeâu vaø ñang 
yeâu. Phaûi chaêng tình yeâu ban taëng cho chuùng ta caëp 
maét môùi?

Caùc moân ñeä khaùc (caâu 19-25): baét ñaàu laø sôï haõi 
roài töø sôï haõi chuyeån sang nieàm vui khi thaáy Chuùa (caâu 
20). Ñoái vôùi hoï cuõng theá, ñöùc tin ñeán töø choã xem thaáy.

Toâma laø nhaân vaät noåi baät trong caûnh cuoái (caâu 
19-25). OÂng nhaát ñònh khoâng tin cho ñeán khi taän maét 
nhìn thaáy vaø taän tay sôø ñöôïc (caâu 25). Vaø Chuùa Gieâsu 
ñaõ thoaû maõn yeâu caàu cuûa oâng, nhöng Ngöôøi môøi goïi 
ñi xa hôn (caâu 27).

2. Nieàm tin vaøo Chuùa Phuïc sinh
Qua nhöõng nhaân vaät naøy, thaùnh Gioan muoán noùi 

ñeán phaûn öùng vaø thaùi ñoä cuûa nhöõng con ngöôøi trong 
thôøi ñaïi ngaøi tröôùc nieàm tin vaøo Chuùa Kitoâ Phuïc sinh. 
Ñaây cuõng laø dòp ñeå moãi chuùng ta tra vaán nieàm tin cuûa 
chính mình: Toâi boái roái nhö Pheâroâ? Hay nhö ngöôøi 
moân ñeä Chuùa yeâu, chæ caàn chuùt daáu chæ laø ñuû tin roài? 
Hay nhö baø Maria vaø caùc moân ñeä khaùc, phaûi taän maét 
thaáy vaø nghe roài môùi tin? Hay cöïc ñoan nhö Toâma, 
ñaïi dieän cuûa chuû thuyeát thöïc nghieäm? Öôùc gì ta mang 
laáy taâm tình cuûa ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu, vì “phuùc 
cho nhöõng ai khoâng thaáy maø tin” (20,29).

Ñoaïn Keát (chöông 21)
Ñoaïn keát naøy goàm nhöõng trình thuaät quan troïng:
- Meû löôùi ñaëc bieät (21,1-14),
- Simon Pheâroâ, ngöôøi muïc töû (21,15-23)
- Keát thuùc (21,14-25)
Roõ raøng chöông 20 ñaõ laø phaàn keát saùch Tin Möøng 

thöù tö, cho neân caùc hoïc giaû cho raèng chöông 21 laø phaàn 
ñöôïc theâm vaøo sau naøy. Coù theå laø do moät moân ñeä thaân 
tín cuûa thaùnh Gioan. Tuy nhieân phaàn theâm vaøo naøy 
coù giaù trò quan troïng. Neáu 20 chöông tröôùc taäp trung 
vaøo Chuùa Gieâsu, Ñaáng Maëc khaûi vaø Ñaáng Cöùu ñoä, 
thì chöông 21 laø moät böôùc tieáp noái töø Chuùa Gieâsu ñeán 
Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi. Ñeå Chuùa Gieâsu coù theå tieáp tuïc 
coâng trình cöùu ñoä cuûa Ngöôøi thì caàn coù nhöõng trung 
gian : Tieäc Thaùnh Theå ôû ñoù Chuùa Gieâsu tieáp tuïc hieän 
dieän vôùi Giaùo Hoäi vaø trong Giaùo Hoäi, nhieäm vuï muïc 
töû cuûa Pheâroâ vaø nhöõng ngöôøi keá nhieäm, vai troø cuûa 
ngöôøi moân ñeä Chuùa yeâu cuõng nhö cuûa Giaùo Hoäi.
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There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day.  20 And at his gate 
lay a poor man named Lazarus, full of sores, 21 who desired to be fed with what fell from the rich man’s table; moreover 

the dogs came and licked his sores. 22 The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man 
also died and was buried; 23 and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his 
bosom. 24 And he called out, `Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and 
cool my tongue; for I am in anguish in this flame.’ 25 But Abraham said, `Son, remember that you in your lifetime received your 
good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he  is comforted here, and you are in anguish. 26 And besides all 
this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, 
and none may cross from there to us.’ 27 And he said, `Then I beg you, father, to send him to my father’s house, 28 for I have 
five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ 29 But Abraham said, `They have Moses 
and the prophets; let them hear them.’  30 And he said, `No, father Abraham; but if some one goes to them from the dead, they 
will repent.’ 31 He said to him, `If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if some one should 
rise from the dead.’”

Meditation: What most absorbs your time, your 
attention, and your heart? In the parable of the 

rich man who refused to help the beggar named Lazarus 
Jesus paints a dramatic scene of contrasts - riches and 
poverty, heaven and hell, compassion and indifference, 
inclusion and exclusion. 
We also see an abrupt 
and dramatic reversal 
of fortune. Lazarus 
was not only poor and 
a beggar, he was also 
sick and unable to fend 
for himself.  He was 
“laid” at the gates of 
the rich man’s house. 
The dogs which licked 
his sores probably also 
stole the little bread he 
got for himself. Dogs 
in the ancient world 
symbolized contempt. 
Enduring the torment of 
these savage dogs only added to the poor man’s miseries 
and sufferings. 

The rich man treated the beggar with contempt and 
indifference, until he found his fortunes reversed at 
the end of his life! In God’s economy, those who hold 
on possessively to what they have, lose it all in the end, 
while those who share generously receive back many 
times more than they gave way.

The name Lazarus means God is my help. Despite 
a life of misfortune and suffering, Lazarus did not lose 
hope in God. His eyes were set on a treasure stored up 
for him in heaven. The rich man, however, could not see 
beyond his material wealth and possessions. He not only 

had every thing he 
needed, he selfishly 
spent all he had on 
himself. He was too 
absorbed in what he 
possessed to notice the 
needs of those around 
him. He lost sight of 
God and  the treasure 
of heaven because he 
was preoccupied with 
seeking happiness in 
material things. He 
served wealth rather 
than God. In the end 
the rich man became a 
beggar!

Do you know the joy and freedom of possessing God 
as your true and lasting treasure? Those who put their 
hope and security in heaven will not be disappointed (see 
Hebrews 6:19).

“Lord Jesus, you are my joy and my treasure. Make 
me rich in the things of heaven and give me a generous 
heart  that I may freely share with others the spiritual and 
material treasures you have given to me.”

Lazarus was carried to Abraham’s bosom
Scripture:  Luke 16:19-31










