
   

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:00 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
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 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM 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: 6:30 pm-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:   9 am - 10:15 am (sáng) &

 3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (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 Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

     Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật I MÙA CHAY NĂM a Ngày 5/3/2017



sự là Con Thiên Chúa bằng 
cách nhảy từ nóc Đền thờ 
bởi vì nếu đó là thật thì đã 
có thiên thần của Thiên Chúa 
đỡ nâng, Chúa đã chống trả 
vì cho đó là thử thách Thiên 
Chúa. Với cám dỗ thứ ba khi 
quỷ mời mọc Chúa Giêsu hãy 
thờ phượng nó thì được tất cả 
những vinh quang trần gian 
thì Ngài khẳng định lòng 
trung tín đối với Chúa Cha. 

Câu chuyện Chúa Giêsu bị 
cám dỗ trong hoang địa ngày 
xưa nhắc nhở cho chúng ta 
hai điều. Thứ nhất, ma quỷ 
có thật và rất mưu mô, luôn 
tìm mọi cách để quyến rũ 

mọi người theo chúng và làm tay sai của chúng bằng mọi 
cách, kể cả những lý lẽ nghe ra rất hợp lý; thứ hai, theo 
gương Chúa Giêsu, nếu chúng ta đặt để hết lòng tin tưởng 
vào Thiên Chúa, đặt để cuộc sống của chúng ta trong bàn 
tay quan phòng của Thiên Chúa, đặt để ý muốn của chúng 
ta phù hợp theo thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến 
thắng cám dỗ một cách vinh quang, xứng đáng là môn đệ 
của Chúa Giêsu.

Vì thế, trong Mùa Chay Thánh 2017 này, chúng ta hãy 
để giờ cho tâm hồn thinh lặng hầu nhận ra những lôi cuốn 
của cám dỗ làm chúng ta xa Thiên Chúa từ việc bỏ bê cầu 
nguyện, tham dự Thánh lễ, đến việc lạm dụng thời gian, 
sức khỏe, tiền bạc Ngài ban để chạy theo những thói hư, tật 
xấu, không còn trách nhiệm gì đối với gia đình, Giáo hội và 
tha nhân, nhất là những người kém may mắn.

Cũng trong thinh lặng của tâm hồn, chúng ta thấy cần 
phải nối lại mối tương quan đổ vỡ của chúng ta với Thiên 
Chúa bằng cách để giờ cầu nguyện, suy niệm và sống Lời 
Chúa, ăn năn hoán cải về những xúc phạm đối với Ngài 
và đối với tha nhân, bắt đầu từ những người thân trong gia 
đình, đồng thời bày tò lòng thương xót của Thiên Chúa qua 
đời sống bác ái và phục vụ. 

Mùa Chay chỉ có thể đem lại ân phúc chỉ khi nào chúng 
ta biết quay trở về cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ và sống 
trọn tâm tình con thảo đối với Ngài bằng cách thật lòng 
khát khao, lắng nghe, và thực thi thánh ý Ngài trong cuộc 
sống.

Có câu chuyện về 
một người đàn 
ông bị bệnh béo 

phì nhưng lại thích ăn đồ 
ngọt đến nỗi bác sĩ phải 
nói rằng nếu ông ta vẫn 
tiếp tục như thế sẽ bị cưa 
chân. Thế là vì sợ bị cưa 
chân nên ông ta quyết 
định đến lúc phải xuống 
ký bằng cách theo một 
chế độ ăn uống mới lành 
mạnh hơn. Còn nữa, 
ông ta còn thay đổi lộ 
trình đi làm của mình để 
tránh phải đi qua tiệm 
bánh ngọt ông ta rất ưa 
thích. Bạn cùng sở biết 
được việc làm này của ông đều tán dương và khích lệ. Tuy vậy, 
một sáng nọ, ông ta đến sở làm với một chiếc bánh ngọt lớn phủ 
nhiều lớp đường. Các đồng nghiệp thấy vậy đều chưng hửng, 
nhưng ông chỉ nhún vai trả lời: “Tôi có thể làm được gì chứ? 
Sáng nay, theo thói quen thường lệ trước đây, tôi tình cờ lái 
ngang qua tiệm bánh ưa thích của tôi. Và tôi thấy qua cửa sổ 
tiệm, nhiều thứ bánh ngon lắm. Tôi cảm thấy đây không phải 
là chuyện ngẫu nhiên nên tôi mới cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, 
nếu Chúa thực sự muốn con có một trong những chiếc bánh 
ngọt kia thì Chúa hãy cho con tìm được một chỗ đậu xe trước 
tiệm bánh.’ Và đúng như vậy, tôi lái xe vòng cả khu phố đến lần 
thứ 9 thì tôi thấy có chỗ đậu xe trước tiệm!”

Câu chuyện này minh họa về sự lôi cuốn của cám dỗ và nhắc 
nhở chúng ta về việc hãy có hành động mạnh mẽ để chống trả 
cám dỗ. Và đây là điều chúng ta cần phải học nơi Chúa Giêsu 
trong Chúa nhật I Mùa Chay năm A hôm nay. Hẳn mọi người 
đều biết, bài Phúc âm của Chúa nhật I Mùa Chay của cả 3 Năm 
Phụng vụ A, B, C đều nói về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong 
hoang địa sau 40 ngày ăn chay, theo các trình thuật của các 
Thánh sử Mátthêu, Mátcô và Luca. Chính từ 40 ngày ăn chay 
này của Chúa Giêsu, Giáo hội thực hành Mùa Chay 40 ngày kể 
từ thứ Tư Lễ Tro đến trước khi bắt đầu Lễ Tiệc Ly vào thứ Năm 
Tuần Thánh, không tính đến các ngày Chúa nhật.

Trong tường thuật của mình, Thánh Mátthêu cho chúng ta 
thấy trước những thử thách mà Chúa Giêsu sẽ trải qua và Ngài 
đã chiến thắng như thế nào trong suốt cuộc đời. Với cám dỗ 
thứ nhất, khi quỷ giục Chúa Giêsu biến đá thành bánh, Chúa đã 
chống trả cám dỗ sứ mạng thần thánh của Ngài thành việc thỏa 
mãn những nhu cầu tức khắc và có tính cách tạm thời mà thôi. 
Với cám dỗ thứ hai, khi quỷ đề nghị Chúa chứng tỏ Ngài thực 

Câu ghi lòng trong tuần: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Người. Mt 4, 10

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



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

V Chuùa Nhaät I Muøa Chay - Naêm A v Trang 3 v Ngaøy 5-3-2017   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 5/3: Chuùa nhaät I Muøa Chay naêm A.
 Quyeân tieàn laàn 2 cho Vieäc Truyeàn giaùo ngöôøi 

Da Ñen vaø Thoå Daân taïi Hoa Kyø
- Thöù Hai 6/3: Tuaàn I Muøa Chay.
- Thöù Ba 7/3: Leã Thaùnh Perpeâtua & Feâcilita, Töû ñaïo.
- Thöù Tö 8/3: Leã Thaùnh Gioan Thaùnh Giaù.
- Thöù Naêm 9/3: Leã Thaùnh Phanxica thaønh Roâma.
- Thöù Saùu 10/3: Tuaàn I Muøa Chay. Kieâng Thòt. 
- Thöù Baûy 11/3: Tuaàn I Muøa Chay.
- Chuùa Nhaät 12/3: Chuùa nhaät II Muøa Chay naêm A.

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 3/2017

The Popes Prayer Intention for March 2017

* Xin Ôn Naâng Ñôõ Caùc Kitoâ Höõu Bò Baùch Haïi: Ñeå 
caùc Kitoâ höõu bò baùch haïi ñöôïc naâng ñôõ bôûi nhöõng lôøi 
caàu nguyeän vaø giuùp ñôõ veà vaät chaát cuûa toaøn theå Giaùo 
Hoäi.

* Support for Persecuted Christians: That 
persecuted Christians may be supported by the prayers 

and material help of the whole Church.

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

Chò Maria Phaïm Thò Taùm
Sinh ngaøy 20/12/1954
Taï theá ngaøy 24/2/2017

&

Cuï OÂng Gioan Traàn Vaên Giaùp
Sinh ngaøy 2/2/1917

Taï theá ngaøy 25/2/2017
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 

ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn Maria 
vaø Gioan veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

ÑOÙN CON EM DÖÏ ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ COÂNG 
GIAÙO DALLAS (5/3)

Caùc phuï huynh coù con em tham döï Ñaïi Hoäi Giôùi 
Treû Coâng Giaùo Dallas (DCYC) töø chieàu thöù Saùu 
3/3 ñeán Chuùa nhaät 5/3, xin vui loøng ñeán ñoùn caùc em 
vaøo Chuùa nhaät ngaøy 05 thaùng 03, luùc 12 giôø tröa taïi 
Embassy Suites/Frisco Convention Center. Ñòa chæ: 
7600 John Q. Hammons Drive, Frisco, Texas 75034  

Neáu coù gì thaéc maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp voùi 
Huynh Tröôûng Thy Lynn 972-302-7941 hay Coâ Kim 
Anh 469-396-8843.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ THÖÙ SAÙU 10/3
(Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

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

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

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

ÑOÅI GIÔØ (12/3)
Ngaøy 12 thaùng 3, 2017luùc 2 giôø saùng, xin vaën ñoàng 

hoà leân 1 tieáng.

Daylight Savings Time (DST)begins onMarch 12, 
2017at 2:00 am. Turn clocks ahead by one hour.

BAÛO TRÌ TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC AN PHONG
Nhö moïi ngöôøi bieát, moãi tuaàn leã coù raát nhieàu sinh 

hoaït taïi Hoäi tröôøng An Phong, nhaát laø ngaøy Chuùa 
Nhaät cho caùc lôùp Giaùo Lyù vaø Vieät Ngöõ, vì theá vieäc 
doïn deïp baøn gheá, clean up hoäi tröôøng vaø caùc phoøng 
hoïc raát caàn nhieàu ngöôøi giuùp .

Töø laâu nay chæ coù moät soá anh chò em thieän nguyeän 
phuï traùch coâng vieäc naày vaøo saùng ngaøy thöù Hai vaø 
Thöù Ba, nhöng coù tuaàn khoâng coù ai ñeán ñöôïc. Vì theá, 
nay Giaùo xöù muoán thaønh laäp “Nhoùm Laøm Ñeïp Trung 
Taâm An Phong”ñeå ñaûm traùch coâng vieäc chaêm soùc, 
baûo trì cô sôû naøy .

Coâng taùc seõ laøm vieäc saùng thöù Hai töø 8 am – 10am 
vôùi caùc coâng vieäc goàm coù: xeáp gheá leân baøn, quyeùt 
doïn, thu raùc caùc lôùp hoïc, saép baøn gheá laïi ñuùng vò trí…

Xin môøi Quyù OÂng Baø, Anh Chò Em coù ñieàu kieän, 
xin hy sinh tham gia vaøo Nhoùm naày, ñaëc bieät caàn 
ngöôøi coù kinh nghieäm “clean up” ôø caùc khu Hoïc 
Chaùnh ñaõ nghæ höu giuùp vieäc ñieàu haønh Nhoùm.

Xin vui loøng lieân laïc anh Ñaëng Hieáu Sinh: 214-
284-5179 (xin ñeå laïi lôøi nhaén neáu khoâng traû lôøi ñöôïc)
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5K CHAÏY/ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO (8/4)
SÖÏ KIEÄN: 5K Chaïy/Ñi Boä Vì Ngöôøi Ngheøo (sau 

böõa aên tröa seõ coù caùc troø chôi cho treû em vaø theå thao 
cho ngöôøi lôùn)

THÔØI GIAN: Ngaøy 8 Thaùng 4, 2017 töø 9am tôùi 
12pm

ÑÒA ÑIEÅM: Breckenridge Park(Seõ coù xe ñöa ñoùn 
nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi)

NGÖÔØI THAM DÖÏ: Daønh cho cho moïi löùa tuoåi

LYÙ DO: Taïo cô hoäi gaëp gôõ, sinh hoaït, vaø ñoàng thôøi 
naâng cao tinh thaàn baùc aùi giuùp ngöôøi tuùng cöïc. Moïi 
söï ñoùng goùp seõ göûi veà cho ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam 
trong chuyeán ñi cuûa cha Quang cuøng vôùi caùc baïn treû 
trong Muøa Heø naøy, (Ngaøy 14 thaùng 6, 2017).

QUAØ TAËNG: AÙo T-shirt + Huy Chöông + Giaûi 
Thöôûng + Böõa aên tröa

GHI DANH ONLINE:
Youth:https://goo.gl/jao2tEAdult:https://goo.gl/

GorHN6Family:https://goo.gl/gbB8gg

Moïi chi tieát xin lieân laïc: Kim Anh(469) 396-8843 
hoaëc email:kimedo@gmail.com

5K RUN/WALK FOR THE POOR (April 8)
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor(Games and 

sports will follow after Lunch)

WHEN: Saturday, April 8, 2017 @ 9AM

WHERE: Breckenridge Park

WHO: Everyone of all ages!

WHY: To help make a difference for those living in 
poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam with Cha 
Quang's group this summer (June 14, 2017).

INCLUDES: T-Shirt + Medal + Awards + Lunch

REGISTER ONLINE AT:
Youth:https://goo.gl/jao2tEAdult:https://goo.gl/

GorHN6Family:https://goo.gl/gbB8gg

For more information: Kim Anh(469) 396-8843; 
email: kimedo@gmail.com

HOÏC SINH NGHÆ / SPRING BREAK (12/3)
Caùc em Giaùo Lyù-Vieät Ngöõ, vaø Thieáu Nhi Thaùnh 

Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø sinh hoaït ngaøy Chuùa nhaät 
12 thaùng 03 ñeå nghæ Spring Break.Caùc em seõ trôû laïi 
hoïc vaø sinh hoaït ngaøy 19 thaùng 03.

CONTINUING CATECHETICAL FORMATION (CCF)
1) Course: Christian Morality
Instructor:Sr. Peggy Szeljack
Dates:Sat, Mar 18 & 25, 2017
Time:9am - 3pm
Place: Room 139-141 at St Alphonsus Center
Credit: 10 hours
Category: Required core class

2) Course: Person of the Catechist
Instructor:Ms. Therese Frank
Date:Sat, Apr 22, 2017
Time:9am - 3pm
Credit:5 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) 

CHURCH REGULATIONS REGARDING 
FASTING & ABSTINENCE DURING LENT

The Lenten Season begins with Ash Wednesday 
(March 1, 2017) and ends before the celebration of the 
Mass of the Lord’s Supper on Holy Thursday Evening 
(April 13, 2017). 

* Abstinence from meat is to be observed by 
all Catholics fourteen years old and older on Ash 
Wednesday and on all Fridays of Lent. This obligation 
prohibits the eating of meat, but not eggs and milk 
products. 

* Fasting means limiting oneself to one full meal 
on a given fast day. Catholics who are 18 years of age 
until 60 are obliged to fast on Ash Wednesday and 
Good Friday. On fasting days, two additional smaller 
meals are permitted if necessary to maintain strength. 
Moreover, the two smaller meals together may not 
equal one full meal. Moreover, eating solid foods 
between meals on fast days is not permitted.
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LAØM GÌ TRONG MUØA CHAY THAÙNH 2017?
Muøa Chay 2017 baét ñaàu vôùi Thöù Tö Leã Tro ngaøy 

1/3 vaø keát thuùc tröôùc Thaùnh Leã Tieäc Ly thöù Naêm Tuaàn 
Thaùnh 13/4 ñaùnh daáu moät thôøi kyø aên naên, thoáng hoái, 
chay tònh vaø gia taêng coâng vieäc baùc aùi ñeå chuaån bò cho 
vieäc möøng Ñaïi Leã Phuïc Sinh vaøo ngaøy 16/4. Sau ñaây laø 
moät soá ñieàu chuùng ta caàn ghi nhôù thöïc hieän trong Muøa 
Chay naøy:

* AÊn Chay & Kieâng Thòt: (a) Nhöõng ngöôøi Coâng 
giaùo tuoåi töø 14 trôû leân phaûi kieâng thòt vaøo ngaøy thöù Tö 
Leã Tro & caùc ngaøy thöù Saùu trong Muøa Chay; (b) Nhöõng 
ngöôøi Coâng giaùo töø 18 tuoåi trôû leân cho ñeán khi baét ñaàu 
60 tuoåi thì phaûi giöõ chay vaøo ngaøy thöù Tö Leã Tro vaø 
thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. Vaøo nhöõng ngaøy aên chay, caùc tín 
höõu ñöôïc pheùp aên moät böõa no vaø hai böõa aên nheï hôn ñeå 
duy trì söùc khoeû, nhöng hai böõa aên nheï naøy khi coäng laïi 
khoâng baèng moät böõa aên no. Ngoaøi ra, vaøo nhöõng ngaøy 
aên chay, khoâng ñöôïc pheùp aên theâm ngoaøi caùc böõa aên ñaõ 
ñöôïc qui ñònh. 

* Baùc AÙi: Ñeà nghò nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm, ñeå 
daønh ra 1 Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa 
Chay vaø ñöa laïi cho Giaùo xöù vaøo cuoái Muøa Chay ñeå giuùp 
ngöôøi ngheøo, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät 
Nam. Xin ñeán Quaày Töôïng aûnh ôû haønh lang Nhaø thôø ñeå 
laáy phong bì coù ghi rieâng cho muïc ñích naøy.

* Caàu Nguyeän: Gia taêng vieäc caàu nguyeän moãi ngaøy 
cho caù nhaân, gia ñình, giaùo xöù, Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø theá 
giôùi. Ñaëc bieät Caàu nguyeän Taizeù vaøo luùc 6 giôø 30 chieàu 
Chuùa nhaät Leã Laù ngaøy 9/4.

* Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù: Giaùo xöù coù toå chöùc cuoäc Ñi 
Ñaøng Thaùnh Giaù moãi thöù Saùu Muøa Chay baét ñaàu luùc 
6 giôø 30 chieàu vaø Thaùnh leã ngay sau ñoù luùc 7 giôø toái. 
Rieâng Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ coù ñi Ñaøng Thaùnh Giaù 
ngoaøi trôøi baèng tieáng Anh vaøo 2 giôø chieàu Chuùa nhaät Leã 
Laù ngaøy 9/4.

* Xöng Toäi: Trong Muøa Chay, ngoaøi 2 ngaøy Xöng 
Toäi Muøa Chay cuûa caû Giaùo xöù luùc 7 giôø toái thöù Ba ngaøy 
21/3 vaø thöù Tö ngaøy 29/3, haèng tuaàn caùc cha seõ ngoài toøa 
giaûi toäi vaøo moãi saùng thöù Ba töø 9 ñeán 10 giôø saùng; caùc 
buoåi chieàu töø thöù Hai ñeán thöù Saùu töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 
7 giôø toái, vaø thöù Baûy töø 5 ñeán 6 giôø chieàu. Nhöõng ai ñau 
yeáu khoâng theå ñeán xöng toäi ñöôïc, coù theå lieân laïc vôùi 
Vaên phoøng ôû soá ñieän thoaïi (972) 414-7073 ñeå caùc cha coù 
theå ñeán thaêm vieáng vaø giaûi toäi.

* Tónh Taâm: Chuaån bò taâm hoàn vaø thôøi gian ñeå ñeán 
tham döï Cuoäc Tónh taâm Muøa Chay cuûa Giaùo xöù töø toái 
thöù Hai ngaøy 3/4 ñeán toái thöù Tö ngaøy 5/4 töø 7 giôø ñeán 
9 giôø toái vôùi Cha Giaûng phoøng Nguyeãn Höõu Quaûng, 
C.Ss.R., thuoäc Tænh doøng Chuùa Cöùu Theá Vieät Nam. 

GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CHEÙN THAÙNH 
CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI

Xin caùc gia ñình trong Giaùo xöù nhieät thaønh trong vieäc 
caàu nguyeän cho Ôn Goïi Linh muïc & Tu só cuûa Giaùo hoäi 
vaø Giaùo xöù baèng caùch ghi danh tham gia Chöông trình 
Cheùn Thaùnh Ôn Goïi. Coù theå ghi danh qua ñieän thoaïi 
baèng caùch goïi ñeán vaên phoøng giaùo xöù ôû soå (972) 414-
7073 hoaëc email ôû ñòa chæ dmhcggarland@gmail.com. 
Caùc gia ñình ghi danh khoâng nhaát thieát phaûi caàu cho 
con caùi mình ñi tu nhöng laø caàu nguyeän cho ôn goïi noùi 
chung cuûa Giaùo hoäi.

Moät khi gia ñình naøo ñeán phieân, vaøo cuoái Thaùnh Leã 
chieàu thöù Baûy hoaëc ngaøy Chuùa nhaät tuøy vaøo giôø ñi leã 
cuûa gia ñình ñoù, Linh muïc môøi gia ñình naøy tieán ñeán 
cung thaùnh ñeå ñöôïc trao Cheùn Thaùnh Gia Ñình cuøng vôùi 
caùc baûn kinh ñoïc keøm theo (coù caû tieáng Vieät laãn tieáng 
Anh). Sau khi nhaän cheùn thaùnh veà nhaø, gia ñình ñaët ôû 
moät nôi ñeå moïi ngöôøi coù theå qui tuï vaø caàu nguyeän moãi 
ngaøy cho ôn goïi vaø thôøi gian caàu nguyeän theo baûn kinh 
khoâng keùo daøi quaù 5 phuùt. Vaøo thöù Baûy tieáp theo, Cheùn 
Thaùnh Gia Ñình seõ ñöôïc ñöa trôû laïi trong Phoøng Thaùnh 
cuûa Nhaø Thôø ñeå cho gia ñình keá tieáp.

DO YOU WANT TO HAVE THE BEST LENT 
EVER?

Best Lent Ever is a free, daily email program that 
will help Catholics have a truly life-changing Lent. 
This year’s program is based on the perfect book 
for the parish – Matthew Kelly’s newest bestseller, 
Resisting Happiness.

Best Lent Ever will take you on an incredible 
journey this Lent. Are you ready for a greater sense of 
parish community? Increased engagement at Mass? A 
program that inspires you to become the-best-version-
of-themselves? 

Sign up online at BestLentEver.com and beginning 
Ash Wednesday, participants will receive daily 
emails with practical tips, short inspirational videos 
from Matthew Kelly, and personal reflections from 
Dynamic Catholic team members. Participants will 
discover how to open their hearts to God and do more 
than just give up chocolate for Lent… leading to their 
best Lent ever.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 26/2/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $11,745.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
- Leâ Anh Minh $100.00 
- Nguyeãn Trieàu $50.00 
- Löu Mai Haïnh $250.00 
- Leâ Vuõ Linh $100.00 
- Nguyeãn Cao Sôn $500.00 
- Ñoã Thò Minh Nguyeät $500.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $2,038.25 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0022 Phaïm Vaên Lieâm $500.00 
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0074 Hoaøng Quoác Toaûn $25.00 
0081 Huyønh Ba $50.00 
0110 Leâ Vaên Phöôùc $20.00 
0166 Nguyeãn Trònh Cöôøng $500.00 
0179 Mai Vaên Hay $500.00 
0293 Nguyeãn Hoaøi Thuaän $500.00 
0346 Vuõ Thò Höôøng $5.00 
0351 Phaïm Vaên Phuïng $1,000.00 
0373 Hoaøng Vaên Ngoïc $200.00 
0374 Nguyeãn Hoaøi Vieät $500.00 
0391 Nguyeãn Bích Loan $5.00 
0392 Nguyeãn T. Tuyeát Nhung $500.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $1,100.00 
0440 Traàn Maïnh Traùc $500.00 
0463 Vuõ Huøng Cöôøng $100.00 
0498 Traàn Minh $10.00 
0510 Traàn Hoäi $500.00 
0537 Nguyeãn Vaên Ca $500.00 
0577 Chhoa Lee $250.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0688 Nguyeãn Vaên Thöôûng $30.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00 
0794 Vuõ Ngoïc Linh $250.00 
0851 Buøi Quoác Tuaán $100.00 
0905 Ñinh Vieät Huøng $50.00 
0931 Buøi Höõu Troïng $30.00 
0963 Traàn Baèng Giang $500.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
0984 Nguyeãn Xuaân Thanh $500.00 
1154 Leâ Minh Phuùc $10.00 

1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1288 Ngoâ Lan Phöông $500.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $10.00 
1387 Maõ Thaønh Nhôn $40.00 
1450 Traàn Duy Ñan Bích $100.00 
1466 Nguyeãn Mai Laâm $300.00 
1508 MyLinh Thi Nguyen $20.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1604 Traàn Vaên Duõng $300.00 
1750 Ñaëng Quoác Baûo $500.00 
1778 Traàn Ñình Phaùi $20.00 
1801 Ngoâ Tuyeát-Mai Ann $500.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1958 Nguyeãn Ñöùc Troïng $500.00 
2129 Shigeo Yamanaka $20.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2249 Nguyeãn Vaên Lieäu $10.00 
2283 Chaâu Vaên Phô $200.00 
2358 Ñoã Thò Thu Thaûo $100.00 
2514 Nguyeãn Doaõn Quaân $300.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00 
2560 Traàn Thò Thoa $200.00 
2578 Nguyeãn Phuù Myõ $500.00 
2663 Hoaøng  Thò Thuûy Tieân $100.00 
2669 Phan Thò Ngoïc Luõy $100.00 
2729 Phaïm Anh Tuaán $100.00 
 AÅn Danh $150.00 
 Hoäi Quaùn $6,400.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0173 Leâ Nguyeät Cecile $500.00 
0314 Voõ Höng & Yeân $100.00 
0360 Phaïm Vieát Haûi $100.00 
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 26/2/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 2 A/C Traàn Vaên Höông 469-233-7113 
 3406 Moonglow Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Tính 972-272-9625 
 2318 Jacqueline Dr., Garland, TX 75042 
Giaùo Khu  4 OÂ/B Ñinh Vaên Lòch 469-826-1507 
 2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040 
Giaùo Khu 5 OÂ/B Phaïm Thôùi 214-535-5251  

 1902 Vail Dr. Garland, TX 75044

THOÂNG BAÙO HOÄI TÖÔNG TEÁ
Hoäi vieân:Baø Maria Nguyeãn Leä Mai

Sinh ngaøy: 1/1/1928
Taï theá ngaøy: 16/1/2017

Ñaõ ñöôïc cöû haønh tang leã vaøo ngaøyThöù Baûy ngaøy 
21/1 taïi nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Xin quyù hoäi 
vieân vui loøng ñoùng goùp tang phí $10 ñeå giuùp gia ñình 
ngöôøi quaù coá. Hoäi seõ trích quyõ öùng tröôùc soá tieàn $2,070 
MK trao cho ngöôøi thöøa keá cuûa cuï baø.

Nhaân tieän xin nhaéc nhöõng quyù vò hoäi vieân chöa ñoùng 
nieân lieãm naêm 2016 vaø 2017. Vui loøng ñoùng goùp nhaân 
dòp naày (nieân lieãm moät naêm laø $15MK). 

Xin vieát check traû cho: SBMAA- 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 check hay cash vaøo bì thö, göûi vaên 
phoøng Giaùo Xöù nhôø chuyeån laïi Hoäi Töông Teá. Xin lieân 
laïc OÂng Ñaëng Hieáu Sinh ôû soá ñieän thoaïi 214-284-5179

HIGH SCHOOLER DISCERNMENT DINNER 
(MAR 9th, 2017)

The Office of Vocations is hosting a discernment 
dinner for high school age men; the evening of 
Thursday, March 9, 2017 at St. Joseph Catholic Church 
in Richardson. The evening will begin with Mass 
6:00 p.m. and continue with fellowship, dinner, and 
presentations and discussion regarding a vocation to 
the diocesan priesthood with priests and seminarians of 
our diocese. Those interested in attending may register 
at www.dallasvocations.org or contact the Office of 
Vocations at 214-379-2860.

24TH ANNUAL BISHOP’S PRO-LIFE DINNER
Join Bishop Edward J. Burns at the annual Bishop’s 

Pro-Life Dinner on April 1st at the Omni Hotel Dallas. 
This spectacular event benefiting the Catholic Pro-Life 
Committee will feature best-selling author, radio host 
and national speaker Eric Metaxas. The evening will 
include a raffle, wine and jewelry pulls, and private 
reception at 5 p.m., followed by a seated banquet, 
live auction and program at 6:30 p.m. This event 
raises critical funds to save babies, support families, 
provide education and facilitate post-abortion healing. 
Reservations are $125 for an individual seat, $1,250 for 
a table of ten. Premium tables with priority seating start 
at $2,500. Raffle tickets for a chance to win $15,000 
in MasterCard® gift cards are available now for $30 
each, 4 for $80 and 8 for $125. Dinner reservations are 
requested by March 21, 2017, after which the price 
increases to $150. Seating is limited. Reservations may 
be made at prolifedallas.org/dinner or call 972-267-
LIFE (5433). Spanish translation headsets available.  

Sunday Lesson For The Youth
Scripture:  Matthew 4:1-11

Meditation: Are you ready to follow the Lord Jesus 
and to go with him wherever he leads you? Jesus did not 
choose his own course or path in life, but followed the will 
of his Father in heaven. After Jesus’ was baptized by John 
the Baptist at the River Jordan, he was led by the Spirit of 
God to withdrew into the wilderness of Judea - a vast desert 
wilderness that was mostly uninhabitable and full of danger. 
Danger from scorching heat by day and extreme cold at 
night, danger from wild animals and scorpions, plus the 
deprivation of food and scarcity of water.

Preparing mind, heart, and will to serve God
Why did Jesus choose such a barren, lonely place for 

a sustained period of prayer and fasting? Matthew, Mark, 
and Luke tell us in their Gospel accounts that Jesus was led 
by the Holy Spirit into the wilderness. Mark states it most 
emphatically: “The Spirit immediately drove him out into the 
wilderness” (Mark 1:12). 

What compelled Jesus to seek solitude, away from his 
family and friends, for such a lengthy period? Was it simply a 
test to prepare him for his mission? Or did Satan want to lure 
him into a trap? The word tempt in English usually means 
to entice someone to do what is wrong or forbidden. The 
scriptural word used here also means test in the sense of 
proving and assessing someone to see if they are prepared 
and ready for the task at hand. We test flight pilots to see 

Continue Page 8



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

V Chuùa Nhaät I Muøa Chay - Naêm A v Trang 8 v Ngaøy 5-3-2017   V

if they are fit to fly under all conditions, including times of 
adverse turbulence, storms, and poor visibility. In like manner 
God tests his people to see if they are ready to follow and 
serve him without reservation or compromise.

Keeping God’s word and holding to his promises 
On a number of occasions God tested Abraham to prove 

his faith and to strengthen his hope in the promises that 
God made to him. Abraham obeyed willingly even when 
God asked him to sacrifice his only son Isaac, the son of 
promise. When the Israelites were sorely tested in Egypt 
for more than 400 years of hard labor and persecution, they 
did not forget God. They kept God’s word and remembered 
his promise to deliver them from oppression and bring them 
back into their promised homeland. 

When God called Moses to free the Israelites from their 
captivity in Egypt, God led them into the wilderness to his 
holy mountain at Sinai. There Moses ascended the mountain 
and met with God face to face for 40 days in prayer and 
fasting (Exodus 24:18). The prophet Elijah was also led on 
a 40 day journey to the holy mountain at Sinai (also called 
Horeb) to seek the face of God. God sustained Elijah for his 
journey with supernatural bread from heaven (1 Kings 19:8).

Jesus’ forty days of testing and preparation
Jesus was no exception to this pattern of testing and 

preparation for the mission his Father gave him. He was led 
into the wilderness for 40 days without food and little shelter. 
He had nothing to sustain himself in this barren wilderness 
except what the Father would provide for him during his forty 
days of prayer and fasting. Jesus was left alone in this harsh 
and austere environment to wrestle with the temptation to 
seek an easy or comfortable course that would avoid pain 
and hardship,  humiliation and rejection, suffering and death 
on a cross. 

Jesus’ testing in the wilderness was similar to the test 
which Adam and Eve underwent when God made them 
stewards of his creation and sharers in his glory and power. 
When God placed Adam and Eve in the Garden of Paradise, 
he provided them with everything they needed to live and to 
fulfill the stewardship entrusted to them. In giving them the 
one command to not eat of the fruit of the tree of knowledge, 
God tested their love and fidelity (Genesis 2:16-17; 3:1-6). 

Why did they fail to obey this one command of God? They 
listened to the voice of a rebel angel, who disguised himself 
as a very subtle and clever figure of charm and persuasion.
The Scriptures call this tempter by many names, the devil and 
Satan (Revelation 12:9), Beelzebub the prince of demons 
(Luke 11:15, Matthew 12:24), the evil one (Matthew 13:38) 
and the father of lies (John 8:44). Satan tempted Adam and 
Eve with pride and envy to claim equality with God. As a 
consequence of their disobedience, Adam and Eve were 
cast out of Paradise and driven into the wilderness.

Jesus resisted the devil and obeyed the voice of his 
Father

Jesus now freely enters the wilderness in order to regain 
Paradise for the lost children of God. Jesus refuses food to 
show his dependence on the bread of heaven, the word of 
God, that would sustain him not only in his physical hunger, 
but in his hour of temptation as well. When Satan tempted 
Jesus to turn stones into bread, Jesus replied with the words 
of Scripture, “Man shall not live by bread alone, but by every 
word that proceeds from the mouth of God” (quote from 
Deuteronomy 8:3; Matthew 4:4).

Where did Jesus find the strength to survive the desert’s 
harsh conditions and the tempter’s seduction? He fed on 
God’s word and found strength in doing his Father’s will. 
Satan will surely tempt us and he will try his best to get us to 
choose our will over God’s will. If he can’t make us renounce 
our faith or sin mortally, he will then try to get us to make 
choices that will lead us, little by little, away from what God 
wants for us.

Strength from God in resisting temptation 
Jesus was tempted like us and he overcame sin not by 

his own human effort but by the grace and strength which 
his Father gave to him. He had to renounce his will for the 
will of his Father. He succeeded because he wanted to 
please his Father and he trusted that his Father would give 
him the strength to overcome the obstacles that stood in 
the way. Luke says that Jesus was “full of the Holy Spirit” 
(Luke 4:1). When tempted by the devil Jesus did not try to 
fight his adversary on his own human strength. He relied 
on the power which the Spirit gave him. Jesus came to 
overthrow the evil one who held us captive to sin and fear 
of death (Hebrews 2:14). His obedience to his Father’s will 
and his willingness to embrace the cross reversed the curse 
of Adam’s disobedience. His victory over sin and death won 
for us not only pardon for our sins but adoption as sons and 
daughters of God.

How can we overcome sin and gain freedom over our 
unruly desires and the lies of Satan and the world? The Lord 
Jesus gives us his Holy Spirit to help us in our weakness 
(Romans 8:26) and to be our guide and consoler in 
temptation and testing (1 Corinthians 10:13). The Lord gives 
grace to the humble who acknowledge their dependence on 
him (James 4:6) and he helps us to stand against the lies 
and attacks of our enemy, Satan, who seeks to destroy us 
(1 Peter 5:8-10; Ephesians 6:10-18). The Lord Jesus is ever 
ready to pour out his Spirit upon us that we may have the 
strength and courage we need to resist sin and to reject 
the lies and deceits of Satan. God wants us to “fight the 
good fight of the faith” (1 Timothy 6:12) with the power and 
strength which comes from the Holy Spirit. Do you rely on 
the Lord for your strength and help?










