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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
và 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30 (chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ
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 liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vụ để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 16 NĂM 2019-APR 21, 2019 - CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C

TÂM THƯ MỤC VỤ
NGÀY CHÚA ĐÃ LẬP RA
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là niềm tin và mầu
nhiệm nền tảng và căn bản của Kitô giáo. Đức
Giêsu cũng đã chết như bao nhiêu con người khác
nhưng khác với mọi con người là Đức Giêsu đã
sống lại. Thiên Chúa đã phục sinh Ngài và Ngài đã
tự sống lại. Nấm mồ và ngục thất của sự chết
không thể giam hãm thân xác Đức Giêsu luôn mãi.
Ngài đã sống lại và điều này chứng tỏ Ngài có sự
toàn năng thắng vượt sự chết. Ngài có sự toàn năng
để giải thoát chúng ta khỏi chết muôn đời khi
chúng ta tin yêu và sống theo giáo huấn của Ngài.
Sự sống phục sinh của Ngài và ân sủng của Ngài được ban cho những ai tin vào
Ngài để có được sự sống mới là con Thiên Chúa. Đây là sự sống ân sủng chan
hòa tình yêu. Sự sống và tình yêu thần linh này vẫn âm thầm nhưng mạnh mẽ
đụng chạm vào sâu thẳm của biết bao tâm hồn để những ai tha thiết và thiện chí
tìm kiếm sẽ có được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thật.
Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh cũng ban cho tín hữu chúng ta sức mạnh
sống theo chân lý, ân sủng và thực hành giáo huấn yêu thương nhân ái của Ngài.
Những cám dỗ, thử thách, và bách hại cũng không làm nản lòng người bám vào
Chúa và niềm tin phục sinh. Niềm tin này giúp chúng ta kiên trì trong đời sống
thánh thiện, trong sứ mạng tông đồ, trong đời sống là người công giáo. Niềm tin
này thúc bách chúng ta vững lòng sống kính yêu Chúa, thực hành việc bác ái,
sống theo giáo huấn của Chúa chứ không theo sự thỏa hiệp của trần thế, không
theo lòng ích kỷ hay dục vọng bất chính. Quyền năng phục sinh sẽ giải thoát
chúng ta khỏi lòng ích kỷ, cái tôi và tội lỗi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để chúng ta được cảm nếm và hưởng nhận
niềm vui, sự bình an và sức mạnh phục sinh trong sâu thẳm của tâm hồn.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

21-4: Chúa Nhật Phục Sinh
Để giúp cho việc bầu chọn Hội Đồng Mục Vụ được tốt,
22-4: Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
xin mọi giáo dân cùng cầu nguyện và tìm hiểu.
23-4: Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
24-4: Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
MỤC VỤ (theo Guidelines của Giáo phận Dallas)
25-4: Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
26-4: Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
x Là người công giáo Roma đã được Rửa tội và Thêm
27-4: Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
sức
28-4: Chúa Nhật II Phục Sinh (Chúa Nhật Lòng Chúa x Là thành viên ghi danh và tham gia thường xuyên
Thương Xót)
trong giáo xứ.
HỌP HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
x Có hiểu biết về Hội thánh và tha thiết với Hội thánh
theo các nguyên tắc của Công đồng Vatican II.
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có họp vào tối thứ Sáu ngày
26 tháng 4 sau Thánh lễ 6:30 pm. Xin kính mời Quý vị x Tha thiết với cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và biện
phân để làm căn bản cho các quyết định.
hội viên tham dự.
x Sẵn sàng để học hỏi huấn luyện thêm.
ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU THỨ BẢY NGÀY 27/4/2019
x Sẵn sàng dành thời giờ cho các buổi họp và thời giờ
Vì giáo xứ tổ chức Crawfish Night vào thứ Bảy, ngày
cần thiết cho giáo xứ.
27/4/2019, nên thánh lễ chiều được cử hành sớm hơn
x Có khả năng giữ được tình bác ái Kitô hữu và cởi mở
thường lệ vào lúc 5:00 pm.
cho mọi góc nhìn, thậm chí trong những lúc có xung
CHÚC MỪNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 2019
khắc.
x
Biết giữ kín khi cần thiết.
Giáo xứ sẽ chúc mừng cho các em tốt nghiệp high school
và college năm 2019 này. Xin quý phụ huynh của các em HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
hay các em liên lạc với anh Nguyễn Thành Thomas (214) HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ (PASTORAL PLAN315-0500 hay chị Bạch Phương (469) 363-3650 để giáo NING)
xứ sớm có danh sách đầy đủ để chúc mừng cho các em Các Bước:
trong Thánh lễ 11:00 am của Chúa nhật, ngày 5/5/2019.
a. Lắng nghe các nhu cầu của con người và thực hiện
luôn các đánh giá về sinh hoạt của giáo xứ.
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH
Galilê – Giêricô – Giêrusalem – Emmaus – Masada – b. Phát triển những hướng đi rộng và ưu tiên cho tương
lai, trong cái nhìn về các nhu cầu đã được bày tỏ.
Biển Chết (Dâng lễ trong Mộ Chúa và lập lại lời Hôn
Ước tại Cana). Thời gian: Ngày 22 – 31 tháng 10 năm c. Đưa ra những hướng giải quyết linh động để hoàn tất
những ưu tiên.
2019. Chi phí: $3,295 USD/người. Linh hướng: LM.
Phanxicô Assisi Đặng Phước Hòa, CSsR.
d. Bảo đảm việc thực hiện các hướng giải quyết.
Liên lạc để biết thêm chi tiết: Cô Lộc Đỗ (832) 561 – e. Lượng giá sự tiến triển trong việc đạt được các ưu
0464 hoặc LM. Đặng Phước Hòa, CSsR. (714) 606 –
tiên.
9142.
Khi thực hiện quyết định trong 5 phần trên, thông tin đến
các giáo dân là điều quan trọng. Các giáo dân nên biết
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
đến những ưu tiên của giáo xứ.
Chúa nhật, ngày 14/4/2019: Giáo xứ nhận được $6,870
(bao gồm $5,428 trong phong bì, $1,304 không phong bì Công Việc Của Hội Đồng Mục Vụ
Công việc của hội đồng mục vụ, trong sự tham khảo với
và $138 của Thiếu Nhi).
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng các nhóm hội khác của giáo xứ, tập trung sức mạnh của
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại. mình vào phần a và b của các bước ở trên. Công việc chú
trọng vào:
BẦU CHỌN THÀNH VIÊN HĐMV NHIỆM KỲ 2019
a. Nhận định các nhu cầu của cộng đồng, và
-2022
b. Đưa ra những hướng đi rộng, các ưu tiên, và chính
Các phiều bầu chọn sẽ phát cho giáo dân trong các Thánh
sách mà nói lên sứ mạng tổng quát của giáo xứ và xác
lễ của chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật, ngày 04 và
định mức độ cam kết năng lực của giáo xứ: nhân lực,
05/5/2019. Hạn chót để giáo dân bỏ phiếu bầu chọn vào
tài chánh và vật liệu. (Thu Chi Tài Chánh hàng năm
Thùng Phiếu là lúc 2:30 pm của Chúa nhật, ngày
của Giáo xứ nên dựa trên các ưu tiên này.)
5/5/2019. Trong mỗi phiếu bầu, mỗi hộ gia đình giáo dân
đã ghi danh hay chưa ghi danh nhưng đang có sinh hoạt
và đóng góp cho giáo xứ có thể chọn cao nhất là 6 ứng
viên.
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.
Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
Tuần April 14, 2019
¡ Anh chị Hậu & Lan - Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
1838. Acct # 1673: Dâng cúng $20.00
¡ John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức Mẹ,
1839. Acct # 1186: Pledge $3,000.00;
Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn
Dâng cúng tiếp $30.00
¡ Dustin Đoan & Huyền - Dâng hoa Tạ Ơn
1840.
Acct
# 1297: Pledge $15,010.00;
¡ Gia đình Thư & Kiệt - Dâng Hoa Tạ Ơn
Dâng cúng tiếp $100.00
¡ Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh
1841. Acct # 1964: Dâng cúng $5.00
Giuse
1842. Acct # 1534: Pledge $6,000.00;
¡ Ông Bà Tuyên - Tạ ơn Mẹ và Thánh Giuse
Dâng cúng tiếp $100.00
¡ Phillip & Lisa Trần - Tạ ơn Đức Mẹ
1843. Acct # 10102-Ẩn Danh: Dâng cúng $100.00
¡ Nguyễn Trúc Linh - Dâng hoa kính Đức Mẹ
1844. Acct # 1844: Pledge $12,000.00;
¡ Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn
Dâng cúng tiếp $40.00
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
1845. Acct # 1773: Pledge $6,000.00;
** Thứ Bảy 20/4
Dâng cúng tiếp $500.00
Lễ 8:30 PM: Các tân tòng
1846. Acct # 1848: Pledge $6,000.00;
** Chúa Nhật 21/4
Dâng cúng tiếp $100.00
Lễ 9 AM: Gia đình Minh Thái Nguyễn
1847. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00
Lễ 11 AM: Gia đình TonyMai Nguyễn
1848. Acct # 1236: Pledge $6,000.00;
** Thứ Bảy 27/4
Dâng cúng tiếp $100.00
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
1849. Acct # 1432: Dâng cúng $100.00
** Chúa Nhật 28/4
1850. Acct # 1516: Pledge $3,000.00;
Lễ 9 AM: Gia đình Ngọc Bích Võ
Lễ 11 AM: Gia đình Xếp Hà Trần
Dâng cúng tiếp $50.00
1851. Acct # 1007: Pledge $3,000.00;
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
Dâng cúng tiếp $100.00
1852. Acct # 1602: Pledge $2,000.00;
14/4: Gia đình Nguyễn Đình Xít
Dâng cúng tiếp $100.00
28/4: Gia đình Hoàng Ngự
1853. Acct # 9434-HCT19: Dâng cúng $3,000.00
CUNG NGHINH & ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG ĐỨC
1854. Acct # 9434: Dâng cúng $1,000.00
MẸ
1855. Acct # 1533-20ANNIV: Dâng cúng $100.00
Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc
1856. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00
Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin
1857. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00
liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469)
1858. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;
230-6662.
Dâng cúng tiếp $40.00
 Chúa nhật 28/04/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6
1859. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
giờ chiều tại GĐ ÔB Nguyễn Mẹo. Địa chỉ: 2713
Summertree Dr., Carrollton, TX 75006. Điện
1860. Acct # 1232: Pledge $6,000.00;
thoại: (972) 416-5720.
Dâng cúng tiếp $100.00
1861. Acct # 1368: Dâng cúng $100.00
1862. Acct # 1448: Dâng cúng $20.00
1863. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $3,633.00
1864. Acct # 1807: Pledge $3,600.00;
Dâng cúng trước $100.00
1865. Acct # 1765: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1866. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00
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1867. Acct # 1795: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1868. Acct # 1946: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1869. Acct # 1342: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $60.00
1870. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
1871. Acct # 1215: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1872. Acct # 1825: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1873. Acct # 1968: Dâng cúng $100.00
1874. Acct # 1745: Pledge $4,010.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1875. Acct # 1571: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1876. Acct # 1332: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1877. Acct # 1142: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1878. Acct # 1616: Pledge $10,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1879. Acct # 1626: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $129.00
1880. Acct # 1572: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1881. Acct # 1977: Dâng cúng $250.00
Cho đến April 14, 2019: Tổng số hứa dâng cúng:
$1,978,317.37; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình
Quỹ Xây Dựng: $1,279,332.51.

been carted off by grave robbers, who usually stole the
expensive burial linens and left the corpses behind.
But notice the repetition of the word “tomb”—seven times
in nine verses. They saw the empty tomb and they believed what He had promised: that God would raise Him
on the third day.
Chosen to be His “witnesses,” today’s First Reading tells
us, the Apostles were “commissioned . . . to preach . . .
and testify” to all that they had seen—from His anointing
with the Holy Spirit at the Jordan to the empty tomb.
More than their own experience, they were instructed in
the mysteries of the divine economy, God’s saving plan—
to know how “all the prophets bear witness” to Him
(see Luke 24:27, 44).
Now they could “understand the Scripture,” could teach
us what He had told them—that He was “the Stone which
the builders rejected,” that today’s Psalm prophesies His
Resurrection and exaltation (see Luke 20:17; Matthew
21:42; Acts 4:11).
We are the children of the apostolic witnesses. That is
why we still gather early in the morning on the first day of
every week to celebrate this feast of the empty tomb, give
thanks for “Christ our life,” as today’s Epistle calls Him.
Baptized into His death and Resurrection, we live the
heavenly life of the risen Christ, our lives “hidden with
Christ in God.” We are now His witnesses, too. But we
testify to things we cannot see but only believe; we seek
in earthly things what is above.
We live in memory of the Apostles’ witness, like them
eating and drinking with the risen Lord at the altar. And
we wait in hope for what the Apostles told us would
come—the day when we too “will appear with Him in
glory.”
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/seeing-andbelieving-scott-hahn-reflects-on-easter-sunday/)

SUNDAY REFLECTION

CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH!
Xin kính chúc Quý Vị và Gia Đình hưởng nhận
dồi dào niềm vui, bình an và sức mạnh của
Chúa Kitô Phục Sinh.

Seeing and Believing
Jesus is nowhere visible. Yet today’s Gospel tells us that
Peter and John “saw and believed.”
What did they see? Burial shrouds lying on the floor of an
empty tomb. Maybe that convinced them that He hadn’t

HAPPY EASTER!
May you all have fullness of joy, peace and
strength of the Rise
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