CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B – APRIL 29, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 29/4. Chúa nhật V Phục Sinh năm B.
- Thứ Hai 30/4. Lễ Thánh Piô V, Giáo hoàng. Cầu cho Quê hương Việt Nam.
- Thứ Ba 1/5. Lễ Thánh Giuse Thợ.
- Thứ Tư 2/5. Lễ Thánh Athanasiô, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Năm Đầu Tháng 3/5. Lễ Thánh Philiphê & Giacôbê, Tông đồ. Lễ Kính.
- Thứ Sáu Đầu Tháng 4/5 trong Tuần V Phục Sinh.
- Thứ Bảy Đầu Tháng 5/5 trong Tuần V Phục Sinh.
- Chúa Nhật 6/5. Chúa nhật VI Phục Sinh năm B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5/2018
The Pope’s Prayer Intention in May 2018
* Ý Truyền giáo - Cầu cho việc truyền giáo của giáo dân. Xin cho giáo dân chu toàn sứ mạng
căn bản này của họ, biết sáng tạo đáp ứng những thách đố của thời đại hiện nay.
* Evangelization - The Mission of Laity. That the lay faithful may fulfill their specific mission, by
responding with creativity to the challenges that face the world today.
CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào
ngày thứ Bảy 28/4/2018 của hai đôi tân hôn là
Anh Trương Thành Phương & Chị Trương Văn Trinh
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt
đời.
BỔN PHẬN MÙA PHỤC SINH
Easter Duty Obligation
Theo luật Hội thánh, các tín hữu phải rước lễ cách xứng đáng (sau khi xưng tội nếu cần thiết)
trong Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh (1/4) cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống (20/5).
Holy Communion should be received worthily (after Confession, if necessary) anytime beginning
on Easter Sunday (April 1) through Pentecost Sunday (May 20).
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CHƯƠNG TRÌNH CHẤU THÁNH THỂ 24 GIỜ
TỪ 8 PM THỨ NĂM 3/5/2018 ĐẾN 7 PM THỨ SÁU 4/5/2018
Ý Chỉ:
* Thứ Năm 3/5/2018
8pm – 9pm: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
9pm-10pm: Đoàn Thanh Niên
10pm-11pm: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
11pm-12pm: Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
* Thứ Sáu 4/5/2018
12am-1am: Legio – Legio
1am-2am: Legio – Legio
2am-3pm: Legio – Legio
3am-4am: Hội Đồng Mục Vụ - Hội Đồng Tài Chánh
4am-5am: Thừa Tác viên Rước Lễ & Đọc Sách Thánh - Hội Hiệp sĩ Columbus
5am-6am: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
*** Vào Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/5, sau Thánh Lễ 7am tại Nhà Nguyện, xin mọi người
tiếp tục tham dự các giờ chầu lượt cho đến Thánh lễ 7pm ở Nhà Thờ.
Đặc biệt từ 3 pm - 3:15 pm: Lần chuỗi chung kính Lòng Chúa Thương Xót

GHI DANH NIÊN HỌC 2018-2019
GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ-THIẾU NHI THÁNH THỂ (22/4 & 29/4)
Khối Giáo dục sẽ có 2 ngày Chúa nhật ghi danh với lệ phí thấp ,“discount”, cho những chương
trình: Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi cho niên học 2018-2019.
Để cho chương trinh ghi danh được thuận lợi, xin Quý Phụ huynh vui lòng ghi danh trước online
bằng cách vào website www.ttapkgd.org. Xin bấm vào ‘Ghi Danh Online’. Để hoàn tất hồ sơ cho
con em, sau khi ghi danh, xin quý vị đến Trung Tâm An Phong nộp giấy “Liability Waiver AND
Authorization of Consent to Treat Minor” với chữ ký của quý vị và đóng lệ phí học.
Hai ngày văn phòng KGD sẽ nhận giấy tờ và lệ phí là các Chúa nhật ngày 22/4 và ngày 29/4 từ
9 giờ sáng tới 3 chiều. Sau ngày 29 tháng 04, lệ phí thấp “discount” sẽ hết.
Ghi chú: Quí vị có thể ghi danh tại Trung Tâm An Phong nếu ghi danh online không thuận tiện.
Cũng xin lưu ý bắt đầu từ năm nay, KGD sẽ ghi danh qua hệ thống internet.
*** Nếu quí vị có những thắc mắc hoặc vấn đề gì xin email tới / Questions or Comments:
- Chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ / Faith Formation and Vietnamese Language:
KhoiGiaoDuc@ttapkgd.org
- Chương trình Thiếu nhi / Vietnamese Eucharistic Youth Group: tuyetd93@gmail.com
- Ghi danh online / Online Registration: kgdsupport@ttapkgd.org
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SUNDAY SCHOOL REGISTRATION 2018–2019
FAITH FORMATION-VIETNAMESE LANGUAGE- VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH
GROUP (April 22 & 29)
The Parish will have two Sundays for registration of Faith Formation, Vietnamese Language, and
Vietnamese Eucharistc Youth Group for the 2018-2019 school year.
To better serve you, please do pre-registration online at www.ttapkgd.org. Click on “Ghi Danh
Online”. To complete your registration, please bring the “Liability Waiver AND Authorization of
Consent to Treat Minor” (completed and signed) with your payment.
Registration Sundays: April 22 & April 29 (9am – 3pm). After this date, the registration
discount will no longer continue.
Note: You may still register in-person at the St Alphonsus Education Center on these dates if
online registration is not convenient for you. As of this coming academic year, we will start online
registration.
THÁNH LỄ TẠ ƠN & QUÀ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 12
THANKSGIVING MASS & GIFT FOR HIGH SCHOOL GRADUATES OF 2018
Giáo xứ sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn & Quà cho các em học sinh tốt nghiệp trung học trong mùa Hè
2018. Xin các em học sinh đến Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục để lấy đơn ghi
danh tham dự Thánh lễ này lúc 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 20/5. Hạn chót để đưa lại các đơn này cho
Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục là ngày 15/5.
* What: Attendance at Mass of Thanksiving
* Who: All high school graduates of 2018
* How: Please pick up a form in the KGD or parish office & return to parish office by May 15th.
* When: Sunday, May 20 at Noon Mass
GIÁO PHẬN DALLAS CÓ 3 TÂN PHÓ TẾ CHUYỂN TIẾP (28/4)
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng tại Nhà thờ Thánh Patrick sáng thứ Bảy ngày 28/4, Đức Cha Edward
Burns của Giáo phận Dallas đã truyền chức Phó tế cho 3 Thầy Đại Chủng sinh là Roshan Fernandes,
Jesús Chávez Garnica và Tymoteusz Pawel Ksiazkiewicz. Các Thầy này sẽ được gửi về các giáo xứ
của Giáo phận Dallas để làm mục vụ trong 1 năm và nếu không có gì trở ngại sẽ được truyền chức linh
mục vào tháng 5 năm 2019. Xin mọi người trong Giáo xứ hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho
các Thầy Tân Phó tế luôn hăng say trong công việc phục vụ và giảng dạy các tín hữu.
CUỐI TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI (8-10/6)
VOCATION AWARENESS WEEKEND (June 8-10)
Cuối Tuần Lễ Tìm Hiểu Ơn Gọi từ thứ Sáu ngày 8/6 đến Chúa nhật ngày 10/6 giúp những người
thanh niên nam nữ độc thân tuổi từ 18-40, muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến đời
sống linh mục và tu sĩ. Cuối tuần này gồm có những bải nói chuyện, hội thảo, phần hỏi đáp, và gặp gỡ
từng người với các linh mục và nam nữ tu sĩ. Không có lệ phí. Phòng riêng và các bữa ăn được chu cấp
miễn phí. Không có áp lực buộc những người tham dự phải cam kết gì cả.
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Muốn biết thêm và ghi danh xin vào website www.vapinfo.org. Hạn chót ghi danh là ngày
29/5/2018
The Vocation Awareness Weekend (June 8-10) helps single Catholic men and women, ages 18-40,
find awareness to questions they may have about life as a Priest, Sister, Brother, or Consecrated Lay
Woman. The weekend is comprised of presentations, panel discussions, Q&A periods and one-on-one
dialogue with Priests, Sisters, and Brothers. There are no fees, private rooms and meals are furnished,
and no one will pressure you or seek a commitment.
Learn more and apply at www.vapinfo.org. Application deadline May 29, 2018
TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Redemptorist Vocation Discernment Week (Jun 19-26)
Những nam thanh niên độc thân tuổi từ 18-40 muốn tìm hiều về đời sống linh mục và tu sĩ Dòng
Chúa Cứu Thế, xin mời đến tham dự “Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế” được tổ chức từ
ngày 19/6 đến 22/6 tại Nhà dòng John Neumann (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). Không có
lệ phí. Việc ăn uống và nơi ngủ được Nhà dòng chu cấp miễn phí. Không có áp lực buộc những người
tham dự phải cam kết gì cả. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xin vào website
www.cssrvocations.com hoặc gọi điện thoại cho Lm Steven Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoặc Lm Lê
Minh Duy, C.Ss.R. (214-448-9307)
The Redemptorist Vocation Discernment Week (June 19-26) will be held at John Neumann
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). This is an opportunity for single
men, ages 18-40, to make their discernment for God’s call in their lives for a possibility of being a
Redemptorist religious. No fees. Food and accommodations are provided. No pressure for any
commitment. For further information and registration, please go to www.cssrvocations.com. Or you
can contact Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy Le, C.Ss.R. (214-448-9307).
THÔNG BÁO VỀ ĐẶC SAN GIÁO XỨ 25 NĂM
Giáo Xứ sẽ phát hành Đặc San mừng 25 năm vào cuối tháng 6 năm 2018. Ban Biên Tập đón nhận
bài vở đóng góp cho Đặc San gồm:
* Tất cả thể loại: Văn xuôi, thơ, tùy bút, phóng sự, ký sự, hồi ký, truyện ngắn, ghi nhận sinh
hoạt…
* Nội dung: sinh hoạt của các Đoàn thể, Ban ngành, tâm tình cá nhân trong việc sống đạo, chuyện
gia đình, phục vụ, gương sống đức tin, giáo dục con cái, kinh nghiệm sống qua những thay đổi tốt, xấu
trong đời sống gia đình, …tất cả những vấn đề người viết cảm nhận được qua các sinh hoạt trong mọi
khía cạnh của giáo xứ.
1) Điều lệ gửi bài:
a. mỗi bài dài nhất là 1,500 chữ.
b. Bài đánh máy dạng Unicode.
c. Ngoài bút hiệu dùng trong bài viết, xin ghi rõ tên thật và số phone để BBT tiện liên lạc khi cần
thiết.
2) Thời hạn gửi bài:
a. Từ Chúa nhật 25 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2018.
b. Gửi về địa chỉ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com hoặc dmhcggarland@gmail.com
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Ghi chú: Các hội đoàn, ban ngành viết về những sinh hoạt của mình có thể gửi hình muốn đăng
kèm theo bài.
WORLD YOUTH DAY PANAMA PILGRIMAGE FOR CATHOLIC YOUNG ADULTS
(18+) IN THE DIOCESE OF DALLAS
World Youth Day Panama (Jan 21-28, 2019) is an opportunity for pilgrims from around the world
to come together to pray, worship, and celebrate the Catholic faith.
A pilgrimage has been designed especially for Catholic young adults (ages 18+) in the Diocese of
Dallas. Individuals register directly with Faith Journeys. Faith Journeys is the travel partner who will
accept all registrations and administrate reservations and payment collection.
Cost: $2995. For registration & info visit: www.DallasAtWYD.org
#BEGOLDEN
The Diocese of Dallas has launched a year-long initiative to promote the observance of the Golden
Rule in our relationship with others. This year-long reminder to treat others as we want to be treated –
with a special focus on immigrants – is an important message right now for people all around the
Dallas area.
Please visit begoldenjourney.com, #BEGOLDEN on Facebook, Twitter or Instagram. To see
videos of Bishop Burns’ message, please search #BEGOLDEN on Vimeo or visit the Diocese of
Dallas Facebook page.
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TIN TỨC
ỦY HỘI HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ KÊU GỌI ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH
SÁCH CÁC NƯỚC CẦN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM
Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF-United States Commission for International
Religious Freedom) hôm 25/4 đề nghị đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt
về tự do tôn giáo CPC (Country of Particular Concern) vì những đàn áp nhắm vào tôn giáo trong năm
2017.
Việt Nam đã từng bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC hồi năm 2004 dưới thời Tổng thống George
W. Bush nhưng vào năm 2006 Hoa Kỳ đã rút Việt Nam khỏi danh sách này vì một số những tiến bộ về
nhân quyền mà Việt Nam đạt được trong quá trình đàm phán WTO.
Bản phúc trình về tự do tôn giáo do USCIRF công bố nhìn nhận Việt Nam đã có những mở cửa về
mặt kinh tế tuy nhiên chính phủ lại thường dùng các biện pháp đàn áp với các hoạt động dân sự ôn hòa,
đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Theo phúc trình, trong năm 2017, chính phủ Việt Nam đã gia tăng việc dùng công an mặc thường
phục và côn đồ để xách nhiễu những người theo các tôn giáo không được chính phủ thừa nhận. Mặc dù
chính phủ đã nhìn nhận sự đa dạng của tôn giáo nhưng lại chỉ chấp nhận những tôn giáo nào đã được
đăng ký với chính phủ.
Cũng theo phúc trình, việc đàn áp nhắm đến nhiều nhóm tôn giáo khác nhau bao gồm Cao Đài,
Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, Khmer Krom, Tin lành của người Thượng và
người Hmong, Pháp Luân Công.
Trong phúc trình lần này, USCIRF cũng đề cập đến hiện tượng các hội Cờ Đỏ ủng hộ chính phủ
xách nhiễu các tín đồ Công giáo ở Đồng Nai, và Nghệ An.
Tranh chấp đất đai giữa chính phủ và các tôn giáo cũng được đề cập trong phúc trình lần này.
Theo USCIRF, việc chính phủ lấy đất và phá các công trình của các nhóm tôn giáo đã ảnh hưởng đến
việc thực hành tín ngưỡng. Những trường hợp điển hình được nêu bao gồm tu viện Thiên An ở Huế,
chùa Liên Trì ở Sài Gòn.
Phúc trình cũng chỉ trích luật tôn giáo mới có hiệu lực từ hồi đầu năm nay của Việt Nam là không
đúng theo các tiêu chuẩn được đề ra trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt
Nam là thành viên.
Theo USCIRF, trong năm 2017, Việt Nam đã gia tăng bắt bớ những người có tiếng nói đối nghịch
là các bloggers, những nhà hoạt động xã hội dân sự và cả những người theo các nhóm tôn giáo không
được nhà nước thừa nhận.
(RFA.org)
GIÁO PHẬN THANH HÓA CÓ TÂN GIÁM MỤC
Sáng thứ Tư ngày 25/4/2018, Tòa Thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô bổ
nhiệm Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, năm nay 65 tuổi làm Giám mục chính tòa giáo phận
Thanh Hóa. Tân giám mục vừa được tuyển chọn thuộc Giáo phận Đà Lạt, là Quản hạt Madagui, đồng
thời cũng là Phó giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt.
Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại Quảng Trường,
Giáo phận Thanh Hóa. Ngài được huấn luyện tại Tiểu Chủng viện Simon Hòa của Ðà Lạt, tiếp đến
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được đào tạo tại Đại Chủng viện Ðà Lạt. Sau đó, ngài tiếp tục học tại Giáo hoàng Học viện Piô X ở Ðà
Lạt. Cuối cùng, ngài đã hoàn tất chương trình học làm linh mục tại Chủng viện Thánh Giuse ở Sài
Gòn. Ngài đã được chịu chức linh mục ngày 27 tháng 6 năm 1992 cho giáo phận Đà Lạt.
Giáo phận Thanh Hóa trống ngôi kể từ tháng 10 năm 2016 khi Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha
Giuse Nguyễn Chí Linh của Giáo phận này về làm Tổng Giám mục Huế.
Theo Thống kê Niên giám năm 2015 của Tòa Thánh, hiện Giáo phận Thanh Hóa có 142.454 tín
hữu trong tổng số dân là 4.123.000 (tức 3.5% là Công giáo), với 80 linh mục triều, 167 nữ tu, và 51
giáo xứ.
(Vietcatholic.net)
NIGÊRIA: 15 NGƯỜI CÔNG GIÁO BỊ THẢM SÁT TRONG MỘT THÁNH LỄ TẠI NHÀ
THỜ
Các vị lãnh đạo Giáo hội và chính phủ ở Nigeria đã xác nhận hai linh mục nằm trong số ít nhất 15
người bị thiệt mạng hôm thứ Ba 24/4 khi các thành phần Hồi Giáo cực đoan tấn công một nhà thờ
Công Giáo ở Ayar-Mbalom, bang Benue.
Khu vực này nằm ở “vành đai trung tâm” của Nigeria, nơi người Hồi giáo ở phía bắc gặp người
Kitô hữu miền Nam. Trong vài năm qua, nhóm Hồi giáo cực đoan Fulani đã tấn công những người
nông dân Kitô hữu trong khu vực này.
Dân Fulani là một nhóm du mục, hầu như tất cả theo Hồi Giáo. Họ đấu tranh để hình thành một
quốc gia Hồi Giáo độc lập. Tuy đa số sống bằng nghề chăn nuôi gia súc và canh nông, một số người
Fulani cũng hội nhập vào đời sống xã hội của các quốc gia Phi Châu, đặc biệt là tại các quốc gia Tây
Phi như Cameroon và Nigeria. Dân Fulani đã từng xung đột liên miên với nông dân ở trong khu vực.
Những người Fulani chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên cũng có nhiều người có
học thức. Họ đang nắm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền về hải quan, xuất nhập cảnh và Bộ
Nội vụ tại Nigeria ngày hôm nay. Vì vậy, thật rất là dễ dàng để mang những thứ vũ khí nguy hiểm qua
biên giới Nigeria mà không ai có thể ngăn chặn điều này.
Cha Moses Iorapuu, Giám đốc Truyền thông của Giáo phận Makurdi, đã xác nhận hai linh mục bị
giết là Cha Joseph Gor và Cha Felix Tyolaha của giáo xứ Thánh Y Nhã. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng
sớm.
Cha Gor trước đó đã viết trên Facebook: “Chúng tôi đang sống trong sợ hãi. Những người Fulani
vẫn còn lảng vảng xung quanh chúng tôi tại Mbalom. Họ từ chối không đi nơi khác. Họ vẫn thả súc vật
quanh làng chúng tôi. Chúng tôi không có phương tiện để tự vệ”.
Cha Iorapuu nói rằng những người chăn gia súc Fulani tấn công “theo phong cách cổ điển của
họ”: đốt nhà cửa, phá hủy thức ăn và giết người.
Hơn 100 người đã bị giết bởi những người chăn gia súc Fulani kể từ đầu năm 2018.
(Vietcatholic.net)
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