
   

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:00AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ & Chầu Thánh Thể: 8:00 - 9:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00-9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM-7:00PM
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 
Trung Tâm Thánh An Phong.
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.

nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu 
của Mẹ Hằng Cứu Giúp 

ban cho Quý Sơ, Quý Hội đồng, Hội đoàn, 
các Ban Ngành, cùng Ông Bà & Anh Chị Em trong 

Giáo xứ được 
một Mùa Giáng Sinh an bình, thánh thiện, 

và một Năm Mới nhiều sức khỏe
 và tràn đầy ơn lành.

Lm. Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Lm. Phó xứ Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R. 

Thầy Phó tế Vincent Đàm Hữu Thư
Thầy Phó tế Gioan Vũ Thanh Sang, C.Ss.R.

Nhân dịp

CHúA NHẬT Lễ GIÁNG SINH NGày 25/12/2016



Thiên Chúa”. Dĩ nhiên, 
con người vẫn chỉ là loài 
thụ tạo, và không thể nào là 
Thiên Chúa, hoặc thay thế 
Thiên Chúa, nhưng điều 
Thánh Athanasiô muốn 
nhấn mạnh ở đây, đó là 
Thiên Chúa rất yêu thương 
nhân loại tội lỗi và khi mặc 
lấy bản tính loài người, 
Ngài không chỉ muốn biểu 
lộ tình yêu hạ mình, mà 
còn muốn nâng con người 
lên một phẩm giá siêu việt, 

để con người được thông phần thần tính của Người. Quả là 
một Mầu Nhiệm Tình Yêu tuyệt hảo mà chỉ có Thiên Chúa 
mới nghĩ ra và thực hiện đến cùng!

Vì thế, mừng Đại Lễ Giáng Sinh năm nay, chúng ta một 
lần nữa được mời gọi khám phá ra Thiên Chúa nơi Đức Giêsu 
vẫn luôn ở với chúng ta, trong mọi nơi và mọi lúc. Đúng vậy, 
chính trong sự mong manh của kiếp người mà Chúa Giêsu đã 
sinh ra. Chính trong sự tàn nhẫn của chiến tranh, bạo lực và 
bất công mà Chúa Giêsu đến để đem lại hòa bình, tình yêu và 
công lý. Chính trong nỗi chán chường, sợ hãi, đau yếu, bệnh 
tật, lo lắng và tội lỗi mà Chúa Giêsu đã đến để an ủi, chữa 
lành, cùng đem lại niềm vui, niềm hy vọng và sự tha thứ. 

Đúng thế, Đại lễ Giáng sinh không chỉ nói về một Chúa 
Giêsu đã sinh ra trong quá khứ và một Chúa Giêsu sẽ lại đến 
trong Ngày Tận thế, mà còn là một Chúa Giêsu đang hiện 
diện hôm nay, mà nhiều khi con người khó tin hoặc khó chấp 
nhận, nhất là trong những nỗi cay đắng của cuộc đời này. Do 
đó, bằng niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa là Đấng trung tín 
ngay cả khi cuộc sống chúng ta có những phen giông bão 
mịt mù, chúng ta sẽ trở thành những dấu chỉ của Mầu nhiệm 
Nhập thể, trước hết. Và rồi khi đó chúng ta mới có thể đến 
với mọi người, nhất là những người bần cùng, bị bỏ rơi, bị 
áp bức, bằng tình yêu thương, tinh thần bác ái, bằng sự khao 
khát và hoạt động xây dựng cho nền hoà bình và công lý, 
cũng như bồi đắp nền văn minh tình thương và văn hoá sự 
sống. Đây chính là những dấu chỉ yêu thương mà chính Chúa 
Giêsu muốn bày tỏ cho con người khi Ngài sinh hạ nơi Hang 
Bêlem hơn 2000 năm về trước, và đây cũng là những giá trị 
sẽ không tiêu tan nhưng đem lại hiệu quả vĩnh cửu khi chúng 
ta từ giã cõi đời này.

Ở bên thủ đô Rôma của nước 
Ý, không xa Hí trường 
Côlôsêum nổi tiếng, ở 

một góc của di tích Công Truờng 
Cổ của Đế quốc Rôma (Roman 
Forum) ngày xưa, đứng sừng sững 
ngôi Thánh đường Thánh Cosmas 
và thánh Đamianô có từ thế kỷ thứ 
6. Đối với các du khách và khách
hành hương thì ngôi thánh đường
này là một địa điểm hết sức thu
hút. Họ đến ngắm say sưa bức
tranh khảm tuyệt đẹp có hình Chúa
Giêsu với các vị thánh ở vòm trần
phía sau bàn thờ. Nhưng nhà thờ này còn có một điểm thu
hút nữa. Đó là gần lối ra vào, có một bộ tượng Giáng sinh rất
đẹp, xuất xứ từ thành phố Nêapôli ở miền Nam nước Ý và có
từ thế kỷ thứ 18.

Trong khi các hang đá Giáng sinh ngày nay chỉ chú ý đến 
các bộ tượng Thánh Gia Thất gồm Chúa Giêsu Hài đồng, 
Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng với các mục đồng và ba 
nhà đạo sĩ, thì các hang đá của vùng Nêapôli có đặc điểm 
cho thấy cuộc sống thường nhật rất đa dạng. Thế là, ngoài bộ 
tượng của những nhân vật truyền thống chúng ta vừa đề cập, 
bộ tượng Giáng sinh từ Nêapôli còn có cả một ngôi làng với 
đầy đủ các con đường, nhà cửa, và các cửa tiệm. Có tượng 
người mài dao, thợ đóng giày, thợ rèn, người hàng thịt. Rồi 
cũng có tượng người ta ăn uống, trò chuyện, đi mua sắm. 
Và rồi, trong số nhiều tượng như thế, hầu như bị che khuất 
có một cảnh Giáng sinh rất đơn sơ. Các du khách và khách 
hành hương phải nhìn thật kỹ mới thấy được giữa sinh họat 
của thế giới, có tượng một người mẹ và một người cha đang 
ngắm nhìn một em bé mới sinh. Vâng, đó chính là tượng 
Hài nhi Giêsu, Vua của Tình Yêu, Công Lý và Hòa Bình, và 
là Đấng Cứu Thế của nhân lọai. Phải chăng những hang đá 
Giáng sinh được làm theo kiểu Nêapôli muốn nói với chúng 
ta rằng Chúa Giêsu dễ bị che khuất bởi những bận rộn của 
cuộc sống và lo âu trong đời thường khiến con người khó 
nhận ra Ngài?

Trong tường thuật về việc sinh hạ của Chúa Giêsu, Thánh 
sử Luca muốn nói với chúng ta về lòng yêu thương thành tín 
của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi. Bằng cách trở nên 
con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, Thiên Chúa nơi Hài 
nhi Giêsu, đã thánh hóa sự sống con người, đến nỗi như lời 
của Thánh Athanasiô (298-373) khi thánh nhân xác tín một 
cách thâm sâu về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại 
như sau: “Con Thiên Chúa làm người, để con người làm 

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi Người.” Tt 3, 4

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 25/12: Ñaïi Leã Chuùa Giaùng Sinh. Leã

Troïng & Buoäc.
- Thöù Hai 26/12: Leã Thaùnh Steâphanoâ, Töû ñaïo tieân

khôûi. Leã Kính.
- Thöù Ba 27/12: Leã Thaùnh Gioan Toâng ñoà, Thaùnh söû.

Leã Kính.
- Thöù Tö 28/12: Leã Caùc Thaùnh Anh Haøi Töû ñaïo. Leã

Kính.
- Thöù Naêm 29/12: Ngaøy thöù 5 trong Tuaàn Baùt nhaät

Giaùng sinh.
- Thöù Saùu 30/12: Leã Thaùnh Gia. Leã Kính. Boån maïng

cuûa Ban Döï Bò Hoân Nhaân & Chöông trình 
Thaêng Tieán Hoân Nhaân.

- Thöù Baûy 31/12: Ngaøy thöù 7 trong Tuaàn Baùt nhaät
Giaùng sinh.

- Chuùa Nhaät 1/1/2017: Leã Ñöùc Maria, Meï Thieân
Chuùa. Leã Troïng & Buoäc. Teát Döông Lòch. 
Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi. Boån maïng Giaùo 
khu 9.

THOÂNG BAÙO
ÑAÏI LEÃ GIAÙNG SINH 2016

* Thöù Baûy (24/12/2016): Leã Voïng Giaùng Sinh

5:00 PM: Thaùnh leã Thieáu nhi

8:00 PM: Thaùnh leã Ngöôøi lôùn

* Chuùa Nhaät (25/12/2016): Leã Giaùng Sinh (Leã Buoäc)

Coù 3 Thaùnh Leã (7 AM, 10 AM & 12 PM)

LEÃ ÑAÀU NAÊM DÖÔNG LÒCH 2017
* Thöù Baûy (31/12/2016): Leã Voïng Ñöùc Maria, Meï
Thieân Chuùa

6pm: Thaùnh leã (coù nghi thöùc Kyû nieäm Thaønh Hoân cho 
moät soá caëp hoân phoái)

* Chuùa Nhaät (1/1/2017): Leã Ñöùc Maria, Meï Thieân
Chuùa & caàu cho Hoøa Bình Theá Giôùi (leã buoäc)

Coù 3 thaùnh leã: 7am, 10am, 12pm (khoâng coù leã chieàu)

TÓNH TAÂM & KYÛ NIEÄM THAØNH HOÂN 
(31/12/2016)

Vaøo thöù Baûy 31/12/2016, Giaùo xöù seõ toå chöùc moät buoåi 
Tónh taâm luùc 4 giôø chieàu taïi Nhaø thôø cho caùc ñoâi vôï 
choàng thuoäc moïi löùa tuoåi ñeå caûm taï Thieân Chuùa veà 
moùn quaø hoân nhaân gia ñình. Chöông trình keùo daøi 1 
tieáng 30 phuùt bao goàm giaûng thuyeát, chia seû vaø Chaàu 
Thaùnh Theå. Trong Thaùnh leã Voïng Leã Meï Thieân Chuùa 
luùc 6 giôø chieàu ngay sau ñoù, Cha Chính xöù seõ trao 
Pheùp Laønh Toaø Thaùnh cho nhöõng ñoâi vôï choàng ñaõ 
ghi danh möøng kyû nieäm 10 naêm, 25 naêm, 40 naêm, 50 
naêm, 60 naêm vaø 70 naêm. Ñeå tieän vieäc chuaån bò vaø saép 
xeáp choã ngoài, xin nhöõng ñoâi vôï choàng ñaõ ghi danh ñeán 
tham döï Thaùnh leã naøy.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA NGHÆ LEÃ

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa 

* Nghæ leã Giaùng Sinh töø thöù Baûy 24/12 ñeán thöù Hai
26/12, seõ môû cöûa laïi thöù Ba 27/12

* Nghæ Teát Döông lòch töø thöù Baûy 31/12/2016 ñeán thöù
Hai 2/1/2017, seõ môû cuûa laïi thöù Ba 3/1/2017

MÖØNG BOÅN MAÏNG THIEÁU NHI THAÙNH 
THEÅ (25/12)

Haân hoan meán chuùc Cha Tuyeân UÙy, quyù Sô, quyù Thaày 
Trôï UÙy, quyù Trôï Taù, quyù Huynh Tröôûng vaø Ñoaøn 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå Emmanuel nhaân ngaøy leã Boån 
maïng (25/12) vaø ngaøy thaønh laäp Ñoaøn (20/12) ñöôïc 
traøn ñaày nieàm vui vaø bình an cuûa Chuùa Gieâsu Haøi 
Ñoàng.Xin Chuùa chuùc laønh vaø ban cho caùc em ñöôïc 
luoân haêng say phuïng söï Chuùa vaø hoïc hoûi ñeå neân gioáng 
Chuùa hôn.

MÖØNG BOÅN MAÏNG BAN DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 
& CHÖÔNG TRÌNH THAÊNG TIEÁN HOÂN NHAÂN

Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Gia Thaát 30/12 laø Boån maïng 
cuûa ban Döï Bò Hoân Nhaân vaø Thaêng Tieán Hoân Nhaân, 
xin Thieân Chuùa, qua söï caàu baàu cuûa Meï Maria ban cho 
caùc thaønh vieân ñöôïc nhieàu ôn laønh, söùc maïnh hoàn xaùc, 
vaø luoân haêng haùi nhieät taâm phuïng söï Chuùa vaø giaùo xöù. 

MÖØNG BOÅN MAÏNG GIAÙO KHU 9
Möøng kính Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa ngaøy 1/1 laø 
Boån maïng cuûa Giaùo khu 9,Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo 
Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng giaùo khu 9. 
Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria ban cho moãi 
gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân ônlaønh cuûa Chuùa, 
ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp hôn.
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NGHÆ HOÏC LEÃ GIAÙNG SINH 2016 & NAÊM MÔÙI 2017
Christmas 2016 & New Year 2017 School Break

  Ñeå möøng Ñaïi leã Giaùng sinh 25/12/2016 vaø Naêm môùi 
1/1/2017, Chöông Trình Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ vaø Thieáu 
Nhi Thaùnh Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït vaøo 
hai Chuùa nhaät naøy. Caùc em hoïc sinh vaø Thieáu Nhi 
Thaùnh Theå seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi vaøo Chuùa 
nhaät 8/1/2017.

In observance of Christmas Day (Dec 25, 2016) 
and New Years Day (Jan 1, 2017), there will be 
no Catholic Faith Education Classes, Vietnamese 
Language Classes, and Eucharistic Youth Activities 
on these two Sundays. Sunday School will resume on 
Sunday Jan 8, 2017.

NOÄP LEÄ PHÍ LÔÙP THEÂM SÖÙC
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Theâm Söùc ngaøy 22 
thaùng 01 laø ngaøy cuoái cuøng cuûa leä phí $235.00 “Early 
Registration Discount” cho caùc em. Xin noäp ñaày ñuû 
giaáy tôø vôùi leä phí.  Sau ngaøy 22/1/2017, leä phí seõ taêng 
leân ñaùng keå. (Vì lyù do kyõ thuaät, thoâng baùo veà leä phí vaø 
ngaøy heát haïn cho vieäc ñoùng leä phí sôùm ñaõ khoâng ñöôïc 
ñaêng chính xaùc trong Baûn Tin Muïc Vuï tuaàn tröôùc. 
Giaùo xöù thaønh thaät xin loãi.)

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 23 – MUØA XUAÂN 
2017

Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 17 thaùng 2, 
2017 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong cuûa 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn lieân 
tieáp:

- Thöù Saùu 17 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù 
Baûy 18 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
- Thöù Saùu 24 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù 
Baûy 25 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc töø 
buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc maéc xin 
goïi: 972-414-7073.

CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO LYÙ 150 GIÔØ
* Moân hoïc: Christology - Kitoâ Hoïc

Giaûng vieân: Lm. Giuse Nguyeãn Minh Quang, CSsR

Thôøi gian: Thöù Tö, ngaøy 11 vaø 18 thaùng 01, töø 7g toái - 
9g30 toái

Credits: 5
Leä phí: $20

Ñòa ñieåm: Phoøng 139, Trung Taâm Thaùnh An Phong.

Quyù vò coù theå ghi danh qua C. Hieáu Nguyeãn (214-
235-3523 or hieutayninh71@yahoo.com) hay 
qua trang maïng: http://www.signupgenius.com/
tabs/13574DC03AEC2E5C71-ccfclasses

RAO HOÂN PHOÁI
* Rao laàn 1: 
Anh Traàn Minh Sôn, con oâng Traàn Hoïc Khieám (ñaõ 
maát) vaø baø Voõ Thò Nhaøn, seõ keát hoân vôùi chò Ñoaøn Thò 
Lan Anh, con oâng Ñoaøn Khaéc Rieân vaø baø Nguyeãn Thò 
Hoàng, vaøo thöù Tö ngaøy 8/3/2017.

Anh Huyønh Thieän Kenny, con baø Nguyeãn Thò Kim 
(ñaõ maát), seõ keát hoân vôùi chò Haø Haïnh, con oâng 
Haø Ñöùc Nhôn vaø baø Buøi Thò Hoan, vaøo thöù Baûy 
11/3/2017.

* Rao laàn 2:
Anh Nguyeãn Quoác Toaøn, con oâng Nguyeãn Chaâu Tuaán 
vaø baø Nguyeãn Thò Kim Thu, seõ keát hoân vôùi chò Vuõ Thò 
Truùc Ly, con oâng Vuõ Ngoïc Chaán vaø baø Nguyeãn Thò 
Myõ Dung, vaøo thöù Tö ngaøy 4/1/2017 taïi giaùo xöù Tuøng 
Nghóa, Ñaø laït, Vieät Nam.

Anh Toaøn vaø cha meï hieän cö nguï taïi giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Chò Truùc Ly vaø cha 
meï hieän cö nguï taïi Giaùo phaän Ñaø Laït, Vieät Nam.  Ai 
bieát hai ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 

chaùnh xöù. Chaân thaønh caûm ôn.
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THÖ CHA CHÍNH XÖÙ 
VEÀ VIEÄC ÑOÙNG GOÙP XAÂY SAÂN ÑAÄU XE

Ngaøy Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi 
8/12/2016

OÂng Baø vaø Anh Chò Em thaân meán,

Nhö OÂng Baø vaø Anh Chò Em bieát, sau hôn 1 naêm 
röôõi chuaån bò töø baûn veõ, giaáy pheùp cuûa thaønh phoá 
Garland vaø cuûa Toøa Giaùm muïc Dallas, keå töø thaùng 
10 naêm nay, baõi ñaát ñeå laøm choã ñaäu xe môùi cuûa Giaùo 
xöù chuùng ta ñaõ ñöôïc coâng ty xaây döïng tieán haønh moät 
caùch khaû quan. Neáu khoâng coù gì traéc trôû veà thôøi tieát 
cuõng nhö moät soá vaán ñeà coù theå naûy sinh, chuùng ta seõ 
coù moät saân ñaäu xe môùi cho 400 xe vaøo cuoái thaùng 3 
naêm 2017. Vôùi baõi ñaäu xe môùi caïnh nhaø xöù vaø baõi ñaäu 
xe hieän coù, Giaùo xöù cuûa chuùng ta coù theå cho pheùp 770 
chieác xe ñaäu. Quaû laø moät ôn laønh cuûa Thieân Chuùa ban 
cho chuùng ta vì ít coù giaùo xöù naøo treân nöôùc Myõ coù theå 
coù moät baõi ñaäu xe roäng raõi nhö theá!

Trong thôøi gian baõi ñaäu xe môùi ñöôïc xaây döïng, 
ngoaøi söï giuùp ñôõ haêng say nhö thöôøng leä cuûa nhöõng 
anh em trong Ban Traät Töï, haèng tuaàn Giaùo xöù ñaõ thueâ 
theâm caûnh saùt ñeå giuùp höôùng daãn xe coä vaø giaùo daân 
baêng qua ñöôøng ñeå khoûi bò tai naïn. Caûm ôn söï coäng 
taùc cuûa Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em vôùi Ban Traät Töï 
vaø Caûnh Saùt ñeå vieäc löu thoâng ñöôïc deã daøng! Cuõng 
xin moïi ngöôøi chuùng ta coá gaéng coäng taùc vôùi nhau hôn 
nöõa veà maët naøy!

Nhaân ñaây, toâi muoán keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa OÂng 
Baø vaø Anh Chò Em trong vieäc xaây döïng saân ñaäu xe 
môùi maø döï truø coù theå leân ñeán 1.700.000 Myõ kim. Ñeå 
giaûm bôùt soá tieàn möôïn ôû ngaân haøng vaø coù nghóa laø bôùt 
traû tieàn lôøi, toâi xin moãi gia ñình trong Giaùo xöù coá gaéng 
ñoùng 500 Myõ kim trong voøng 3 thaùng töø thaùng 12/2016 
ñeán cuoái thaùng 2/2017. Neáu ñoùng baèng chi phieáu 
(check), xin ñeà traû cho: Mother of Perpetual Help 
Church vôùi memo: parking lot. Duø ñoùng baèng tieàn maët 
hoaëc chi phieáu, xin ñöa ñeán vaên phoøng ñeå ñöôïc giaáy 
bieân nhaän (receipt). Neáu Quyù vò naøo muoán Giaùo xöù 
caáp giaáy khai thueá trong hoà sô khai thueá naêm 2016, xin 
vui loøng ñeà ngaøy kyù check trong thaùng 12/2016. 

Toâi cuõng keâu goïi nhöõng caù nhaân hoaëc gia ñình 
naøo chöa ghi danh trong Giaùo xöù, xin lieân laïc vôùi vaên 
phoøng ñeå ghi danh vaø ñoùng goùp. 

Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Meï Haèng 
Cöùu Giuùp traû coâng boäi haäu cho Quyù Vò vaø gia ñình veà 
nhöõng hy sinh ñoùng goùp cho coâng vieäc Nhaø Chuùa!

Lm. Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R.

GIAÙO XÖÙ BAÉT ÑAÀU LAØM BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT
Muøa laøm baùnh chöng vaø baùnh teùt dòp TEÁT 2017 cuûa 

giaùo xöù ñaõ ñeán. Cuõng nhö thoâng leä haèng naêm, giaùo xöù 
seõ goùi baùnh chöng vaø baùnh teùt ñeå baùn gaây quyõ cho Giaùo 
xöù. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi cho quyù oâng baø, anh chò em 
coù dòp ngoài chung cuøng laøm vieäc taïo tinh thaàn ñoaøn keát, 
hieäp nhaát vaø yeâu thöông.
1. Toå chöùc Ban Baùnh Chöng:
Tröôûng ban Baùnh Chöng:  Cha Phoù Giuse Nguyeãn Minh 

Quang, C.Ss.R.
Ñieàu haønh ban ngaøy:   OÂng Caûnh, oâng Laâm, OÂng Ñaøo
Ñieàu haønh buoåi toái:  Anh Chính, Anh Cöôøng
2. Caùc tieåu ban:
Laøm laù:  OÂng Coâng, OÂng Vaân, Baø Taâm
Laøm ñaäu:  Anh Sôn nhoû, OÂng Huøng, OÂng Vôõi
Laøm thòt:  OÂng Cöôøng
Gia vò:  Baø Ky
Söûa chöõa loø beáp, noài naáu, maùy vaän haønh: Anh Phöông
Vo gaïo, xoùc gaïo:  OÂng Minh
Goùi baùnh Chöng:  OÂng Rinh
Goùi baùnh Teùt:  Baø Ky
Tieáp vaän taïi choã:  OÂng Theå
Xeáp baùnh vaøo noài & vôùt baùnh: Anh Phuù , anh Chính, 

Ban Traät Töï, Ñoaøn Thanh Nieân,
 Anh Sinh, anh Ñaït
Boïc plastic & label – chuyeån baùnh – baùn taïi choã: Baø 

Trang & Höông
Göûi böu ñieän:  Anh Vinh
AÅm thöïc:  Chò Trinh
Nöôùc, caø pheâ:  Coâ Höông Töø
Naáu baùnh:  Anh Quang, OÂng Uyeân
Tieáp lieäu:  Anh Chính, anh Phuù, baø Ñònh, oâng Vang
Keát toaùn taøi chaùnh: Anh Chính
Baùn baùnh taïi thaùp chuoâng: seõ do caùc hoäi ñoaøn phaân chia
Ban Baùnh Chöng xin môøi goïi quyù oâng baø, anh chò em ñuû 

moïi löùa tuoåi, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng, haõy ñeán tham 
gia vaøo nhöõng vieäc theo khaû naêng cuûa mình.
Nhöõng vieäc laøm: caét laù, xeáp laù, lau laù, vo gaïo, laøm thòt, 

nhaân ñaäu xanh, goùi baùnh Chöng, goùi baùnh Teùt, naáu baùnh, 
vôùt baùnh.
Ngaøy giôø laøm vieäc: Ban Baùnh Chöng baét ñaàu laøm vieäc 

moãi ngaøy töø 9 am ñeán 9 pm, baét ñaàu töø thöù Hai 19/12/2016 
ñeán thöù Saùu ngaøy 23/12/2016.
Nghæ töø thöù Baûy 24/12/2016 ñeán ngaøy thöù Hai 26/12/2016, 

laøm laïi töø thöù Ba ngaøy 27/12/2016 ñeán thöù Saùu 20/1/2017
Chöông trình goùi baùnh Chöng seõ khoâng thaønh coâng neáu 

khoâng coù söï hy sinh thôøi giôø, coâng söùc cuûa taát caû quyù oâng 
baø ñaõ tham gia nhöõng naêm tröôùc vaø seõ tham gia trong 
naêm nay.
Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Haèng Cöùu 

Giuùp ban ñaày ôn laønh, söùc khoûe cho quyù oâng baø anh chò 
em tham gia chöông trình coâng ích naøy.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 18/12/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,135.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
- Phaïm Vaên Ngoïc: $100.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,075.00 
Bishops Annual Appeal (SDB 2738): $50.00 
Our Faith, Our Future (SDB 2158): $1,800.00 
For Dallas Youth Ministry Conference: $1,500.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe  (Parking Lot Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0032 Nguyeãn Vaên Loan $200.00 
0064 Hoaøng Vieát Huøng $500.00 
0106 Leâ Taán Khaùng $200.00 
0127 Nguyeãn Vaên Gaám $200.00 
0138 Ngoâ Suoát $500.00 
0226 Traàn AÙnh Kim $500.00 
0239 Nguyeãn Thaønh Trung $200.00 
0248 Leâ Taán Thanh $500.00 
0255 Nguyeãn Ñình Phuùc $500.00 
0346 Vuõ Thò Höôøng $50.00 
0518 Ñaøo John & Kim $100.00 
0534 Leâ Vaên Thaêng $250.00 
0539 Nguyeãn Theá Linh $1,000.00 
0644 Phan Long Vuõ $500.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0719 Traàn Vaên Hoaïch $100.00 
0726 Traàn Ngoïc Ninh $500.00 
0734 Nguyeãn Höõu Ñaøo $110.00 
0812 Nguyeãn Vaên Minh $100.00 
0850 Nguyeãn Minh Tieán $200.00 
0958 Traàn Thò Taùch $5.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00 
1086 Traàn Duy Laâm $500.00 
1089 Tröông T. Toá Nga $500.00 
1146 Nguyeãn Thò Kim Trang $500.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $500.00 
1285 Nguyeãn Anh Ñaøo $100.00 
1322 Traàn Vaên Khoâi $500.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $100.00 
1387 Nguyeãn Thò Hieàn $20.00 
1398 Nguyeãn Thò Ghi $5.00 

1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1405 Toâ Quoác Tuaán $500.00 
1619 OÂng Baø Coá Leâ Long Haûo $1,000.00 
1636 Nguyeãn Man Joseph $500.00 
1737 Phan Vaên Thanh $500.00 
1768 Ñoã Thò Minh Taâm & Vaân $500.00 
1986 Traàn Vaên Baûo $200.00 
2054 Leâ Thò Hoa $220.00 
2185 Tröông Dan $500.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2283 Chaâu Vaên Phô $500.00 
2304 Nguyeãn Maïnh Duõng $500.00 
2305 Nguyeãn Vaên Meán $500.00 
2307 Ñaëng Ñình Tieát $500.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $500.00 
2358 Ñoã Thò Thu Thaûo $200.00 
2428 Kingsley Thò Ñònh (Tina) $20.00 
2444 James Murdock & Quí P. Ñaøo $500.00 
2571 Hoaøng Kayla $500.00 
2600 Nguyeãn Ñöùc Tueä $500.00 
2614 Nguyeãn Vaên Gioûi $300.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $20.00 
2649 Hoaøng Minh Trí $250.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $500.00 
2698 Hoaøng Vaên Lieäu $500.00 
2771 Nguyeãn Vaên Hueä $15.00 
2780 Nguyeãn Kathy $20.00 
2780 Nguyeãn Kathy $20.00 
 AÅn Danh $220.00 
 Hoäi Quaùn $4,524.00 
 Khoái Giaùo Duïc $1,370.00 
 L.M. Giuse Nguyeãn Minh Quang $1,000.00 
 L.M. Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi $1,000.00 
 
 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0258 Nguyeãn Taân (Nameplate) $288.75 
0311 Trieäu Ñöùc Ñoaøn $100.00 
0312 Trieäu Ñöùc Ñoaøn $100.00 
0481 Ñinh Hoàng Phöôùc $100.00  



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

V Chuùa Nhaät Giaùng Sinh - Naêm A v Trang 7 v Ngaøy 25-12-2016   V

BA CAÙCH ÑEÅ NHAÄN LAÕNH ÔN TOAØN XAÙ NHAÂN 
KYÛ NIEÄM 100 NAÊM ÑÖÙC MEÏ HIEÄN RA TAÏI 

FATIMA (1917-2017)
Nhaân kyû nieäm laàn thöù 100 Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima 

(Boà Ñaøo Nha), Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ quyeát ñònh 
ban ôn toaøn xaù suoát moät naêm keå töø Chuùa nhaät 27/11/2016 
ñeán Chuùa nhaät 26/11/2017. Coù 3 caùch ñeå ñöôïc ôn toaøn xaù 
trong Naêm Thaùnh kyû nieäm naøy.

Tröôùc heát, ñeå ñöôïc ôn toaøn xaù, caùc tín höõu phaûi thöïc 
hieän nhöõng ñieàu kieän thoâng thöôøng, ñoù laø ñi xöng toäi vaø 
röôùc leã, xa laùnh toäi loãi, vaø caàu nguyeän theo yù chæ Ñöùc 
Thaùnh Cha.

1. Ñi Haønh höông ñeán Ñeàn thôø Ñöùc Meï Fatima
Caùch ñaàu tieân laø ñi haønh höông ñeán Ñeàn thôø Ñöùc Meï 

Fatima taïi Boà Ñaøo Nha vaø tham döï moät cuoäc cöû haønh caàu 
nguyeän vôùi Ñöùc Meï. Theâm vaøo ñoù, ngöôøi tín höõu haønh 
höông phaûi ñoïc Kinh Laïy Cha, Kinh Tin Kính vaø caàu 
khaån vôùi Ñöùc Meï. (Trong Naêm Thaùnh Ñöùc Meï Fatima, 
Cha Chính xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi seõ höôùng daãn moät 
cuoäc haønh höông keùo daøi 13 ngaøy ñeán Fatima-Avila-
Montserrat-Loä Ñöùc-Roâma-Assisi töø 16-28/10/2017.)

2. Caàu nguyeän tröôùc töôïng Ñöùc Meï Fatima
Caùch theá naøy ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng tín höõu vôùi 

loøng suøng kính ñeán vieáng töôïng Ñöùc Meï Fatima ñöôïc ñöa 
ra ñeå toân kính troïng theå trong baát kyø nhaø thôø, nhaø nguyeän 
naøo treân theá giôùi trong nhöõng ngaøy kyû nieäm Ñöùc Meï 
hieän ra, töùc laø ngaøy 13 moãi thaùng töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 
naêm 2017. Caùc tín höõu phaûi thaønh taâm caàu nguyeän nhaèm 
vinh danh Meï Maria. Cuõng nhö caùch thöùc ñi haønh höông, 
ngöôøi tín höõu haønh höông phaûi ñoïc Kinh Laïy Cha, Kinh 
Tin Kính vaø caàu khaån vôùi Ñöùc Meï Fatima. (Trong Naêm 
Thaùnh kyû nieäm 100 Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima, Giaùo 
xöù seõ ñaët töôïng Ñöùc Meï Fatima trong Nhaø thôø vaø Nhaø 
nguyeän vaøo ngaøy 13 moãi thaùng töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 
naêm 2017 ñeå giaùo daân ñeán kính vieáng vaø caàu nguyeän.)

3. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi giaø caû, ñau yeáu
Caùch theá thöù 3 ñeå ñöôïc ôn toaøn xaù ñöôïc aùp duïng 

cho nhöõng ngöôøi do tuoåi taùc, ñau yeáu hoaëc coù lyù do traàm 
troïng, khoâng theå di chuyeån ñöôïc. Nhöõng tín höõu naøy coù 
theå caàu nguyeän tröôùc töôïng Ñöùc Meï Fatima vaø phaûi keát 
hôïp thieâng lieâng vôùi caùc cuoäc cöû haønh vaøo nhöõng ngaøy kyû 
nieäm Ñöùc Meï hieän ra töùc ngaøy 13 moãi thaùng töø thaùng 5 
ñeán thaùng 10 naêm 2017. Nhöõng tín höõu naøy phaûi tin töôûng 
daâng leân Thieân Chuùa nhôø lôøi chuyeån caàu cuûa Meï Maria, 
nhöõng lôøi caàu nguyeän, caùc noãi ñau khoå hoaëc hy sinh trong 
ñôøi soáng.

THREE WAYS TO OBTAIN AN INDULGENCE FOR 
THE 100-YEAR FATIMA ANNIVERSARY

For the 100th anniversary of the apparitions of Our 
Lady of Fatima in Portugal, Pope Francis has decided to 
grant a plenary indulgence opportunity throughout the 
entire anniversary year, which began Nov. 27, 2016, and 
will end Nov. 26, 2017. There are three ways of obtaining 
the indulgence during the entire Jubilee Year, detailed in 
a statement on the shrine's website.

To obtain the plenary indulgence, the faithful must 
also fulfillthe ordinary conditions: go to Confession and 
Communion, be interiorly detached from sin, and pray for 
the intentions of the Holy Father.

1. Make a pilgrimage to the shrine
The first way is for “the faithful to make a pilgrimage 

to the Fatima Shrine in Portugal and participate in 
a celebration or prayer dedicated to the Virgin.” In 
addition, the faithful must pray the Our Father, recite the 
Creed, and invoke the Mother of God. (Fr. Paul Nguyen, 
Pastor, will lead a 13-day pilgrimage tour to Fatima-
Avila-Montserrat-Lourdes-Rome-Assisi from Oct 16-28, 
2017.)

2. Pray before any statue of Our Lady of Fatima
The second way applies to “the pious faithful who 

visit with devotion a statue of Our Lady of Fatima 
solemnly exposed for public veneration in any church, 
oratory or proper place during the days of the anniversary 
of the apparitions, the 13th of each month from May to 
October (2017), and there devoutly participate in some 
celebration or prayer in honor of the Virgin Mary.” Those 
seeking an indulgence must also pray an Our Father, 
recite the Creed and invoke Our Lady of Fatima. (Mother 
of Perpetual Help Parish will have a statue of Our Lady 
of Fatima for public veneration in the Church and Chapel 
on the 13th day of each month from May to October 
2017.)

3. The elderly and infirm
The third way to obtain a plenary indulgence applies 

to people who, because of age, illness or other serious 
cause, are unable to get around. These individuals can 
pray in front of a statue of Our Lady of Fatima and must 
spiritually unite themselves to the jubilee celebrations 
on the days of the apparitions, the 13th of each month, 
between May and October 2017. They also must “offer 
to merciful God with confidence, through Mary, their 
prayers and sufferings or the sacrifices they make in their 
own lives.” 
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Scripture: Luke 2:15-20

When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, “Let us go over to 
Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us.” 16 And they went with 

haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. 17 And when they saw it they made known the 
saying which had been told them concerning this child; 18 and all who heard it wondered at what the shepherds told 
them. 19 But Mary kept all these things, pondering them in her heart. 20 And the shepherds returned, glorifying and 
praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.

Meditation: Have you read the news today - the “good news” 
of Jesus Christ, the Son of God and son of Mary who was 

born for us and for our salvation. The word gospel literally means 
good news! Jesus’ birth in Bethlehem fulfilled the prophecy that 
the Messiah would descend from David and be born in David’s 
city, Bethlehem (Isaiah 9:6-7, 11:1-2; Micah 5:2-4).

The first to hear the good news of the savior’s birth were 
not the rulers and religious leaders of Israel who were robed 
in riches and power. The angels first came to  those who were 
humble and ready to receive the newborn king who was born 
in poverty and was now lying in a manger made for animals. 
Just as God had chosen and anointed David, a lowly shepherd 
of Bethlehem to become the shepherd king of Israel, so Jesus, 
likewise chose the path of humility and lowliness in coming to 
Israel as the good shepherd king who would lay down his life for 
their sake and salvation. After the angels had sung their hymn of 
glory in the presence of the shepherds, the shepherds made haste 
to adore the newborn king and sing their hymn of glory as well.

Many of the early church fathers have written hymns and 
homilies in praise of the Incarnation. John the Monk, an 8th 
century writer, in his Hymn of the Nativity, sings of the great 
exchange in the mystery and wonder of the Incarnation - God 
becoming man in order to bring man to heaven:

Heaven and earth are united today, for Christ is born! Today 
God has come upon earth, and humankind gone up to heaven. 
Today, for the sake of humankind, the invisible one is seen in the 
flesh. Therefore let us glorify him and cry aloud: glory to God 
in the highest, and on earth peace bestowed by your coming, 
Savior: glory to you! Today in Bethlehem, I hear the angels: 
glory to God in the highest! Glory to him whose good pleasure 
it was that there be peace on earth! The Virgin is now more 
spacious than the heavens. Light has shone on those in darkness, 
exalting the lowly who sing like the angels: Glory to God in the 
highest! Beholding him [Adam] who was in God’s image and 
likeness fallen through transgression, Jesus bowed the heavens 
and came down, without change taking up his dwelling in a 
virgin womb, that he might refashion Adam fallen in corruption, 
and crying out: glory to your epiphany, my Savior and my God! 
[Stichera (hymn) of the Nativity of the Lord]

Why was it necessary for the Word of God to become flesh? 
We needed a savior who could reconcile us with God. Throughout 
the ages Christians have professed the ancient Nicene Creed: “He 
became man for our sake and for the sake of our salvation.” The 
eternal Word became flesh for us so he could offer his life as an 

atoning sacrifice for the sins of the world through the shedding 
of his blood on the cross. The Word became flesh to show us the 
infinite love and tender mercy of God for us sinners. 

In the feast of Christmas we celebrate present realities - 
Jesus Christ our redeemer who reigns in heaven and who also 
lives and reigns in our hearts through the gift and working of 
the Holy Spirit. And we commemorate past events - the birth of 
the newborn Messiah King and his manifestation to Israel and 
to the gentile nations. We thank and bless God for the way in 
which he has saved us from the power of sin and the curse of 
death and destruction by sending his son to ransom us and give 
us pardon and abundant life through the gift and working of the 
Holy Spirit. Today we celebrate the birthday of our King and 
Savior, the Lord Jesus Christ.

God wants to fill our hearts anew with joy and gratitude 
for the greatest gift he could possibly give us - his beloved Son 
Jesus. What can we give thanks for in this great feast of the 
Incarnation? We can praise and thank God our Father for the 
fact that the Son of God freely and joyfully assumed a human 
nature in order to accomplish our salvation in it. Jesus came to 
release the captives from slavery to sin and to open the gates of 
paradise once again. This day the Holy Spirit invites us to make 
haste - as the shepherds of Bethlehem did - to adore Jesus our 
King and Messiah. The Lord Jesus Christ  is our eternal good 
shepherd who guides and cares for us unceasingly and who 
gives us abundant everlasting life and union with the triune God 
- Father, Son, and Holy Spirit. 

This day the whole community of heaven joins with all 
believers of good will on earth in a jubilant song of praise for the 
good news proclaimed by the angels on Christmas eve: Behold, 
I bring you good news of a great joy which will come to all the 
people, for to you is born this day in the city of David a Savior, 
who is Christ the Lord (Luke 2:10-11).

The joy of Christmas is not for a day or a season. It is an 
eternal joy, a joy that no one can take from us because it is the 
joy of Jesus Christ himself made present in our hearts through 
the Holy Spirit who dwells within us (see Romans 5:2-5). The 
Lord gives us a supernatural joy which no pain nor sorrow can 
diminish, and which neither life nor death can take away. Do you 
know the joy of your salvation in Jesus Christ?

“Lord our God, with the birth of your Son, the Lord Jesus 
Christ, your glory breaks on the world. As we celebrate his first 
coming, give us a foretaste of the joy that you will grant us when 
the fulness of his glory has filled the earth.”

Sunday Lesson For The Youth






