
      

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
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 - 8:00 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:  ................................6:45AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00PM và 9:00PM
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:  562-682-8591
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: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
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: B. 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
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

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

         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

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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

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

Chúa Nhật thứ V thườNg NiêN NĂM a Ngày 5/2/2017



trở thành người Kitô 
hữu ngay tức khắc.” 
Chắc chắn vào thời của 
Ông Gandhi cũng như 
thời nay, vẫn có những 
người Kitô hữu chân 
thực, nhưng có lẽ Ông 
đã không gặp qua. Dù 
sao đi nữa, lời nói của 
một người đạo đức như 
Ông Gandhi cũng thách 
đố chúng ta hãy nhìn lại 
bản thân để xem chúng 
ta đã thực sự là môn đệ 
của Chúa Kitô không? 

Chúng ta có là ánh sáng cho trần gian và muối cho đời chưa? 
Liệu chúng ta có sống thương yêu và tha thứ hay là chỉ biết 
sống ganh ghét và thù hằn? Liệu chúng ta sống thành thật 
hay là sống gian dối từ trong việc học hành đến việc đi làm 
với mục đích miễn sao có lợi cho mình là được? Liệu chúng 
ta biết quan tâm đến sự sống và phẩm giá của người khác, 
nhất là các thai nhi, và những thành phần cô thế, cô thân, 
hay là thờ ơ, lãnh đạm và ngay cả có thể chà đạp họ nữa là 
khác? Liệu chúng ta có can đảm bênh vực cho sự thật của 
Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và được sống 
trong Truyền Thống của Hội Thánh với sự hướng dẫn của 
các vị mục tử, hay là chúng ta sợ hãi và ngay cả hùa theo 
những trào lưu của thế tục muốn đặt ý muốn con người lên 
ý muốn của Thiên Chúa?

Hôm nay, chúng ta hiện diện trong ngôi nhà thờ này bởi 
vì ánh sáng của Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời chúng 
ta. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì với ánh sáng này? 
Chắc chắn Ngài muốn chúng ta là ánh sáng cho người khác. 
Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta đi theo Ngài và làm chứng về 
những điều chúng ta tin. Ánh sáng được dùng để soi chiếu 
và xuyên phá bóng tối để người ta bước đi trong an toàn. 
Cũng vậy, muối được dùng như gia vị để gìn giữ vào tạo vị 
cho thực phẩm chúng ta ăn. Nói một cách khác, chúng ta 
phải là những công cụ giúp đỡ người khác đón nhận tình yêu 
thương và niềm hy vọng Thiên Chúa đem lại. 

Chúa Giêsu nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 
trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh 
em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” 
(Mt 5:16).

Nhiều năm trước đây 
có một ngôi nhà thờ 
nhỏ được xây trên 

một trong trong những ngọn 
núi cao nhất ở nước Thụy Sĩ. 
Nhà thờ rất đẹp và được những 
người dân làng ở gần đó chăm 
sóc cẩn thận. Có điều nhà thờ 
này không có ánh đèn bởi vì 
được xây cách đường dây điện 
quá xa và chi phí kéo dây điện 
về nhà thờ rất tốn kém. Tuy 
vậy, cứ mỗi chiều tối Chúa 
nhật, người ta thấy một điều kỳ 
diệu xảy ra. Đó là, khi chuông 
nhà thờ vang lên, người dân làng nối đuôi nhau đi lên sườn 
đồi tiến về ngôi nhà thờ bé nhỏ. Sau khi họ vào nhà thờ thì 
bỗng dưng nhà thờ rực sáng lên. Hoá ra những người này 
mang theo đèn khi họ rời nhà khi đi nhà thờ. Khi đến nhà 
thờ, những người dân làng treo đèn trên những chiếc móc 
gắn chung quanh nhà thờ. Nếu chỉ có một ít người đi nhà 
thờ thì ánh sáng rất mờ nhưng khi có nhiều người đi nhà 
thờ thì ánh sáng tràn ngập nơi thánh thiêng này. Rồi sau 
khi Thánh lễ kết thúc, những người dân làng cầm đèn đi về 
lại nhà mình. Lúc đó, nếu nhìn từ đàng xa, người ta sẽ thấy 
một dòng ánh sáng tuôn đổ ra khỏi nhà thờ và tràn ngập 
trên sườn đồi. Đây cũng là một dấu chỉ về ánh sáng của 
Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn người dân làng. Việc nhà 
thờ rực sáng lên chỉ khi nào có người tín hữu ở đó cũng là 
một lời nhắc nhở rằng nhà thờ không chỉ là một công trình 
xây dựng dù to tát như thế nào nhưng trước hết là sự hiện 
diện của người tín hữu có niềm tin sâu xa vào Chúa Giêsu 
chính là Ánh Sáng cho muôn dân.

Trong Bài Phúc âm Chúa nhật Tuần 5 Mùa Thường niên 
hôm nay (Mt 5:13-16), Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy 
là ánh sáng cho trần gian và là muối cho đời. Chúng ta nên 
nhớ khi Chúa nói điều này với các môn đệ thì đa số các 
ông không phải là người học hành thông thái giỏi giang gì 
cả. Ngài cũng không nói với các môn đệ hãy trở thành ánh 
sáng cho trần gian và muối trong tương lai nhưng là ngay 
bây giờ bởi vì người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải 
mang lấy tâm tư và cách sống của Ngài rồi! 

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói của một người 
theo Ấn độ giáo nổi tiếng là Ông Gandhi (1869-1948), 
người cha già của nước Ấn Độ hiện nay, khi ông nói: “Nếu 
tôi đã gặp được một người Kitô hữu chân thật, thì tôi đã 

Câu ghi lòng trong tuần: “Các con là sự Sáng thế gian..”  Mt 5, 14

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 5/2: Tuaàn V Thöôøng nieân naêm A.
- Thöù Hai 6/2: Leã Thaùnh Phaoloâ Miki vaø Caùc Baïn Töû

Ñaïo. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 7/2: Tuaàn V Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 8/2: Leã Thaùnh Jeroâme EÂmiliani; Thaùnh

Josephine Bakhita, Trinh nöõ.
- Thöù Naêm 9/2: Tuaàn V Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 10/2: Leã Thaùnh Scholastica, Trinh nöõ. Leã

Nhôù.
- Thöù Baûy 11/2: Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc. Ngaøy Theá Giôùi

Beänh Nhaân.
- Chuùa Nhaät 12/2: Tuaàn VI Thöôøng nieân naêm A.

Quyeân goùp cho Quyõ Muïc Vuï Haèng Naêm cuûa Giaùo
phaän Dallas

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 2/2017

The Popes Prayer Intention for February 2017

* Xin Ôn An UÛi Cho Ngöôøi Khoán Khoå: Ñeå taát
caû nhöõng ai ñang bò khoán khoå, nhaát laø ngöôøi ngheøo, 
nhöõng ngöôøi tò naïn vaø nhöõng ai soáng beân leà xaõ hoäi 
ñöôïc ñoùn nhaän vaø an uûi trong caùc coäng ñoàng cuûa 
chuùng ta.

* Comfort for the Afflicted: That all those who
are afflicted, especially the poor, refugees, and 
marginalized, may find welcome and comfort in our 

communities.

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

Cuï Baø Ceâcilia Nguyeãn Thò Bieàn
(Baø Ngoaïi cuûa Lm. Phaoloâ Hoaøng Thaønh Ñöùc)

Sinh ngaøy 1/1/1920
Taï theá ngaøy 21/1/2017

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn Ceâcilia 
veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho 

tang quyeán.

LÒCH TRÌNH GAÂY QUYÕ MUÏC VUÏ THÖÔØNG 
NIEÂN NAÊM 2017 CUÛA GIAÙO PHAÄN

* Ngaøy 4/2 & 5/2: Thö thoâng baùo cuûa Ñöùc Cha
Phuï taù Gregory Kelly veà vieäc chuaån bò ñoùng goùp cho 
Chöông Trình Gaây Quyõ Thöôøng Nieân 2017.

* Ngaøy 11/2 & 12/2: Video Clip baøi giaûng baèng
tieáng Anh cuûa Ñöùc Cha Kelly vôùi Phuï ñeà Vieät ngöõ seõ 
ñöôïc chieáu trong caùc Thaùnh leã vaø baét ñaàu vieäc Quyeân 
goùp.

* Ngaøy 18/2 & 19/2: Quyeân goùp laàn choùt cho nhöõng
ai chöa coù cô hoäi ñoùng goùp.

       CAÄP NHAÄT THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC CUÛA
 HỌC SINH & THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ 

Students Contact Information Update

Nhaèm ñeå lieân laïc nhanh choùng tôùi quyù vò phuï 
huynh trong tröôøng hôïp khaån caáp nhö: con em bò bònh, 
thôøi tieát khaéc nghieät, nhöõng thoâng tin quan troïng veà 
ghi danh vaø hoïc vaán cuûa con em.

Chuùa nhaät ngaøy 12 thaùng 2, Khoái Giaùo duïc seõ gôûi 
giaáy caäp nhaät veà soá cell phone vaø email ñeán quyù vò 
phuï huynh qua caùc em. Xin quyù vò ghi roõ raøng neáu coù 
söï thay ñoåi vaø gôûi ñeán giaùo vieân phuï traùch hoaëc taïi 
vaên phoøng Khoái Giaùo duïc.

Xin caûm ôn söï coäng taùc cuûa quyù vò phuï huynh.

To help facilitate more timely communication with 
parents of our Faith Formation Program, Vietnamese 
Language Program, and Vietnamese Eucharist Youth 
Group (TNTT) in emergencies such as your child being 
sick, inclement weather, information about registration 
and student performance, etc, the Parish Education 
Committee (Khoái Giaùo Duïc in Vietnamese) will send 
your current contact information on a document home 
with your youngest child on February 12th.

Please update and/or add your contact information 
(ex: cell number, email address, etc). 

Please return the updated contact information sheet 
to your child's teacher and/or the Parish Education 
Committee office as soon as possible.

Thank you for your cooperation. 

Sr. Traàn Janine Vaân, CMR

Thaày Leâ Thanh

Ñoaøn Tröôûng Ñaëng Thò AÙnh Tuyeát
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ÑEÂM CA NGÔÏI & THÔØ PHÖÔÏNG CUÛA GIÔÙI TREÛ
Praise & Worship Night for Youth

Giaùo xöù seõ toå chöùc Ñeâm Thôø Phöôïng & Ca Ngôïi 
daønh cho caùc thieáu nieân töø 13 tuoåi trôû leân vaøo thöù 
Baûy ngaøy 11/2/2017 töø 7:30 pm ñeán 9:30 pm taïi Hoäi 
tröôøng Thaùnh Anphongsoâ cuûa Giaùo xöù. Leä phí laø 5 Myõ 
kim (goàm caû giaûi khaùt). Xin ghi danh vôùi Coâ Ñoã Kim 
Anh (469-396-8843) hoaëc Tröôûng Minh Quaân (469-
264-3606). Cuõng coù theå ghi danh treân internet ôû ñòa
chæ http://dmhcgym.blogspot.com/p/feb-2017-praise-
worship-night.html

What: “Come As You Are” Praise & Worship Night 
for youth ages 13 and up.

When: February 11 from 7:30 pm – 9:30pm
Where: St. Alphonsus Auditorium (Mother of 

Perpetual Help Parish)
Fee: $5 (refreshment included)
Online Registration: http://dmhcgym.blogspot.

com/p/feb-2017-praise-worship-night.html
Contact: c.Kim Anh Do-469-396-8843; 

Tr. Minh Quan-469-264-3606; or email to: 
GXDMHCGYouthMinistry@yahoogroups.com

KINH CHIEÀU TROÏNG THEÅ VAØ THAÙNH LEÃ 
NHAÄM CHÖÙC GIAÙM MUÏC DALLAS CUÛA  

ĐỨC CHA EDWARD J. BURNS

Solemn Vespers and Installation Mass for Bishop 
Edward J. Burns

Taát caû giaùo daân ñeàu ñöôïc môøi tham döï Buoåi 
Kinh Chieàu Troïng Theå vaøo luùc 7 giôø toái thöù Tö ngaøy 
8/2/2017 taïi Nhaø thôø Chính Toøa Giaùo phaän (2215 Ross 
Ave., Dallas, TX 72501); sau ñoù seõ coù tieáp taân taïi 
Phoøng Hoäi beân caïnh. Thaùnh leã Nhaäm chöùc cuûa Ñöùc 
Cha Burns, Giaùm muïc chính toøa thöù 8 cuûa Giaùo phaän 
Dallas, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 2 giôø chieàu thöù Naêm 
ngaøy 9/2/2017 taïi Nhaø thôø Chính toøa. Do choã ngoài 
trong Nhaø thôø coù haïn, Thaùnh leã seõ ñöôïc Giaùo phaän 
truyeàn ñi tröïc tieáp treân internet ôû ñòa chæ www.cathdal. 
org/video.

All parishioners are welcome to attend Solemn 
Vespers at the Cathedral on Wednesday, February 8th 
at 7:00 p.m. As Vespers begin, Bishop Edward 
J. Burns will knock three times at the door of the 
Cathedral, and be welcomed by Bishop Greg
Kelly. All are welcome to come pray and sing the 
Evening Prayer of the Church, led by Bishop Burns. 
TheInstallation Mass of Bishop Edward J. Burns as the 
eighth bishop of the Diocese of Dallas will be held on 
Thursday, February 9, 2017 at 2:00 p.m. Due to limited 
seating in the Cathedral, the diocese will provide a 
livestream of the Installation Mass. Details of the 
Solemn Vespers, the Installation and livestream of both 
can be found atwww.cathdal.org/video.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS 
HOÏP ÑAÀU THAÙNG (5/2)

Hoäi Hieäp só Columbus (Knights of Columbus) seõ 
coù cuoäc hoïp ñaàu thaùng vaøo chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 
5/2/2017 taïi Phoøng 204 (Laàu 2, phía caàu thang Hoäi 
quaùn) töø 2 pm – 4 pm. Kính môøi caùc thaønh vieân tham 

döï ñoâng ñuû. 

THÖÙ SAÙU 10/2 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7 pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng
ñeán 7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

3. Ñaëc bieät töø 3 pm -3:15 pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

NHAÄN LAÏI CHRISTMAS ORNAMENTS 
& MUA AÛNH, NEÁN

Nhoùm Baùc AÙi seõ gôûi traû laïi nhöõng Christmas 
Ornaments vaø seõ baùn neán, tranh aûnh trong hai Chuùa 
Nhaät ngaøy 5 vaø 12 thaùng 2. Ngoaøi ra, xin môøi Coäng 
ñoaøn daân Chuùa ñeán mua uûng hoä ñeå gaây quyõ giuùp ngöôøi 
ngheøo, caùch rieâng nhaân dòp 100 naêm kyû nieäm Ñöùc Meï 
hieän ra taïi Fatima trong naêm nay (1917-2017).

LÔÙP GIAÙO LYÙ THEÂM SÖÙC CHO NGÖÔØI LÔÙN
Ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi lôùn (töø 18 tuoåi trôû leân) ñaõ 

nhaän ñöôïc Bí tích Röûa Toäi vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu nhöng 
chöa coù cô hoäi ñoùn nhaän Bí tích Theâm Söùc, caùch rieâng 
nhöõng ngöôøi saép cöû haønh Hoân phoái, Giaùo xöù seõ toå 
chöùc moät lôùp ñaëc bieät cho nhöõng anh chò em naøy vaøo 
moãi Chuùa nhaät töø 2 giôø chieàu ñeán 3 giôø 30 chieàu taïi 
Phoøng 115 ôû Trung taâm Giaùo duïc Thaùnh An Phong. 
Thôøi gian hoïc keùo daøi töø Chuùa nhaät 5/2/2017 ñeán 
Chuùa nhaät 21/5/2017. Nhöõng anh chò em naøo hoaøn taát 
myõ maõn lôùp hoïc naøy seõ laõnh nhaän Bí tích Theâm Söùc 
vaøo Thaùnh leã 12 pm Chuùa nhaät 28/5/2017 cuøng vôùi 
nhöõng em thieáu nieân cuûa Giaùo xöù khi Ñöùc Cha cuûa 
Giaùo phaän ñeán ban bí tích naøy cho caùc em.  

Xin ghi danh taïi vaên phoøng Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp. Lôùp hoïc hoaøn toaøn mieãn phí.
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LÔÙP GIAÙO LYÙ VEÀ “THAÀN HOÏC THAÂN XAÙC” 
CHO NGÖÔØI TRÖÔÛNG THAØNH

Nhaèm giuùp cuûng coá vaø nuoâi döôõng ñôøi soáng ñöùc 
tin Coâng Giaùo cho oâng baø vaø anh chò em töø 18 tuoåi trôû 
leân, Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp môû lôùp tìm hieåu 
veà “THAÀN HOÏC THAÂN XAÙC: Giaùo Lyù cuûa Thaùnh 
Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II Veà Tình Yeâu Con 
Ngöôøi Trong Keá Hoaïch Thieân Chuùa” vaøo moãi saùng 
Chuùa Nhaät taïi Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ.

Ñòa ñieåm: Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ, 
Phoøng Hoïc 115.

Khai giaûng: Chuùa nhaät ngaøy 5 thaùng 02, 2017

Keát thuùc: Chuùa nhaät ngaøy 26 thaùng 3, 2017

Giôø hoïc: töø 11:10 am ñeán 12:00 pm

Xin ghi danh taïi vaên phoøng Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp. Lôùp hoïc hoaøn toaøn mieãn phí.

NATIONAL MARRIAGE WEEK (FEB 7-14)
National Marriage Week (February 7 - 14) is 

a great time to support marriage. As Archbishop 
Charles Chaput of Philadelphia, chairman of the 
USCCB Committee on Laity, Marriage, Family and 
Youth said in his letter to all U.S. bishops in 2015, 
National Marriage Week and World Marriage Day 
(the second Sunday in February) provide opportunities 
“to celebrate the gift and blessing of marriage and to 
affirm and support engaged and married couples.”

The annual observance of National Marriage Week 
encourages diverse groups to strengthen individual 
marriages, reduce the divorce rate, and build a stronger 
marriage culture, which in turn helps curtail poverty 
and benefits children.

The following are some resources that can help 
celebrate marriage this week.

•* Spend a little dedicated time in prayer and 
reflection by participating in a seven-day virtual retreat 
(http://www.foryourmarriage.org/marriage-retreat-1-
marriage-love-and-life-in-the-divine-plan/) focused 
on marriage.  This year the retreat draws from Pope 
Francis’s apostolic exhortation Amoris Letitia (2016) 
and the USCCB pastoral letter Marriage: Love and 
Life in the Divine Plan.

•* Take a look at Daily Marriage Tips to find 
ideas to strengthen your relationship. (http://www.
foryourmarriage.org/marriage-resources/;tips-and-
advice/daily-marriage-tip/).  

•* Find more resources on the USCCB National 
Marriage Week website at (http://www.usccb.org/
issues-and-action/marriage-and-family/national-
marriage-week.cfm, including preaching resources and 
a bulletin insert.

•* Visit the website of Worldwide Marriage 
Encounter (http://wmd.wwme.org/) which provides 
numerous resources.

•* Enter an online contest, being run on the For Your 
Marriage Facebook page (https://www.facebook.com/
foryourmarriage).  Contest rules can be found at (http://
www.foryourmarriage.org/national-marriage-week-
contest-rules/).

•* The website for National Marriage Week (http:// 
www.nationalmarriageweekusa.org/) offers helpful 
ideas for building up marriage, recommended reading, 
supporting marriage in the community and much more.

CONTINUING CATECHETICAL FORMATION (CCF)
Course: Christian Morality
Instructor: Sr. Peggy Szeljack
Dates: Sat, Feb 18 & Sat, Mar 11, 2017
Time: 9am - 3pm
Credit: 10 hours
Category: Required core class
Registration: Please sign up on our 

registration page http://www.signupgenius.com/
tabs/13574DC03AEC2E5C71-ccfclasses 

or contact Mrs. Hieu (hieutayninh1@yahoo.comor 
214-235-3523)

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 23 – MUØA XUAÂN 2017
Seõ khai giaûng vaøo chieàuThöù Saùu, ngaøy 17 thaùng 2, 

2017 luùc 7:00 PMtaïi 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.



LƯU Ý VỀ TIỀN DÂNG CÚNG

Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị 
Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho mục vụ của 
Giáo xứ trong năm 2016. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ 
xin mọi người cùng lưu ý:

- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho Văn 
phòng Tài chính của Giáo xứ biết để Giáo xứ gửi Báo 
cáo tài chánh năm 2016 hầu khai thuế.

- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư 
(envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng Tài 
Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người 
sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà không có địa chỉ 
nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.

- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư 
riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng ghi rõ họ 
tên, địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi 
vào sổ sách.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 29/1/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,589.00
Tieàn In Saùch: $190.00
Tieàn Quaûng Caùo: $1,545.00
Giuùp Giaùo Hoäi Chaâu Myõ Latinh: $4,038.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0036 Phaïm Phuù Cöôøng $100.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0050 Traàn Taán Thaønh $100.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $150.00 
0069 AÅn Danh $100.00 
0072 Hoaøng Ñình Taïo $200.00 
0081 Huyønh Ba $40.00 
0104 Leâ Ñình Huøng $500.00 
0143 Leâ Höõu Quang $20.00 
0148 Phaïm Hoàng Thaùi $500.00 
0244 AÅn Danh $100.00 
0354 Nguyeãn Vaên Höôøng $40.00 
0355 Jankovec Thuùy Haèng $10.00 
0436 Traàn Vaên Tích $210.00 
0511 Nguyeãn Vaên Tieán $20.00 
0523 Traàn Ngoïc Xuaân $5.00 
0555 Phaïm Thò Luïa $200.00 
0570 Nguyeãn Ñaêng Troïng $500.00 
0610 Nguyeãn Vaên Lyù $500.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $5.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00 
0719 Traàn Vaên Hoaïch $100.00 
0734 Nguyeãn Höõu Ñaøo $200.00 
0744 Traàn Vaên Thöù $20.00 
0768 Nguyeãn Höõu Lôïi $100.00 
0834 Hoaøng Vieát Khanh $500.00 
0854 Traàn Vaên Quyeàn $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
0977 Nguyeãn Quoác Tuaán $500.00 
1078 Nguyeãn Johnny $500.00 
1087 Nguyeãn Thaùi Baùch $250.00 
1097 Nguyeãn Cao Thaønh $300.00 
1106 Buøi Vaên Tieäp $150.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1209 Nguyeãn Ngoïc Minh $100.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $5.00 

1247 Huyønh Thu Lieãu $10.00 
1418 Traàn Phong Andy $15.00 
1435 Nguyeãn Thanh Ñöùc $20.00 
1462 Nguyeãn Thò Nghieäp $5.00 
1465 Traàn Thò Hoa $5.00 
1466 Nguyeãn Mai Laâm $200.00 
1508 My Linh Thi Nguyen $300.00 
1525 Hoà Thanh Tuøng $250.00 
1527 Traàn Minh Baûn $5.00 
1536 Nguyeãn Quang Vinh $200.00 
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi $300.00 
1684 Mai Vieät $200.00 
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $10.00 
1945 Ñaëng Anh Tuaán $100.00 
2188 Nguyeãn Phöôùc Kevin $38.00 
2260 Leâ Vaên Cöôøng $100.00 
2299 Leâ Kelly $10.00 
2324 Ñaëng Chi $500.00 
2367 Leâ Laønh Matthew $2.00 
2375 Traàn Ñình Ruyeân $200.00 
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00 
2453 Phaïm Vaên Kinh $200.00 
2471 Döông Chí Nhaân $5.00 
2523 Nguyeãn Vaên Cao $20.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $15.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $20.00 
2547 Nguyeãn Joseph $500.00 
2548 Trònh Ñinh Thònh $10.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2647 Mai Vaên Laâm $10.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $20.00 
2669 Phan Thò Ngoïc Luõy $10.00 
2675 Nguyeãn Ñình Hoøa $5.00 
2693 Nguyeãn Ñaêng Khoa $20.00 
2712 Ñoã V. Quyeân $5.00 
2714 Hoaøng Thò Hoa $100.00 
2727 Ñoã Vaên Huøng $50.00 
2729 Phaïm Anh Tuaán $5.00 

Hoäi Quaùn $7,217.03 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0584 Ñaëng Thò Huyønh Nhi (Hình) $220.00 
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”You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for 
anything  except to be thrown out and trodden under foot by men. 14 You are the light of the world. A city set on 

a hill cannot be hid. 15 Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the 
house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who 
is in heaven.”

Meditation: Jesus used ordinary images, such 
as salt and light, to convey extraordinary truths 
that transform our minds, hearts, and lives. What 
does salt and light have to teach us about God and 
the transforming power of his kingdom? Salt was a 
valuable commodity in the ancient world. People 
traded with it, like we trade with valuable goods, such 
as gold and stock. Salt also served a very useful 
purpose, especially in warmer climates before the 
invention of electricity and refrigeration. Salt not only 
gave rich flavor to food, it also preserved food from 
going bad and being spoiled.

The salt of God’s kingdom for all
Jesus used the image of salt to describe the 

transforming effect of God’s work in our lives - and 
how the Holy Spirit wants to work through us to bring 
the power and blessing of God’s kingdom to others. 
As salt purifies, preserves, and produces rich flavor 
for our daily food, we, too, as disciples of Jesus, are 
“salt” for the world of human society. The Lord wants 
to work in and through us to purify, preserve, and 
spread the rich flavor of God’s kingdom everywhere 
- his “kingdom of righteousness, peace, and joy in the 
Holy Spirit” (Romans 14:17).

Don’t lose your saltiness 
What did Jesus mean by the expression “if salt has 

lost its taste... it is no longer good for anything except 
to be thrown out and trodden under foot” (Matthew 
5:13)? Salt in the ancient world was often put into 
ovens to intensify the heat. When the salt was burned 
off and no longer useful it was thrown out on the ground 
where it would easily get stepped on and swept away 
(Matthew 5:13). How can we lose our “saltiness”? 
When we allow the world, sin, and Satan to corrupt 
us. The Lord wants us to preserve our “saltiness” - 
through virtuous living and rejection of sin - not only 
for our own sake but also for the sake of others. 

The aroma of Christ in the world

Paul the Apostle reminds us that we are called to 
be “the aroma of Christ to God among those who are 
being saved and among those who are perishing, 
to one a fragrance from death to death, to the other 
a fragrance from life to life” (2 Corinthians 2:15-16 
). Do you allow the fragrance of Christ’s love, truth, 
and holiness to permeate every area of your life, your 
thoughts, words, actions, and relationships?

Light that shines for all to see 
Jesus used the image of light and a lamp to further 

his illustration of God’s transforming work in and 
through us. Lamps in the ancient world served a vital 
function, much like they do today. They enable people 
to see and work in the dark and to avoid stumbling. The 
Jews also understood “light” as symbol or expression 
of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his 
light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that 
guides our steps (Psalm 119:105). God’s grace not 
only illumines the darkness in our lives, but it also fills 
us with spiritual light, joy, and peace.

Jesus used the image of a lamp to describe how 
his disciples are to live in the light of his truth and 
love. Just as natural light illumines the darkness and 
enables one to see visually, so the light of Christ 
shines in the hearts of believers and enables us to see 
the heavenly reality of God’s kingdom. Our mission 
is to be light-bearers of Jesus Christ so that others 
may see the truth of the gospel and be freed from the 
blindness of sin and deception.

There is great freedom and joy for those who live 
in the light of God’s truth and goodness. Do you know 
the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving 
truth. Fill my heart and mind with your light and truth 
and free me from the blindness of sin and deception 
that I may see your ways clearly and understand your 
will for my life. May I radiate your light and truth to 
others in word and deed”.

“You are the salt of the earth and light of the world”
Scripture:  Matthew 5:13-16








