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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (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 Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN Jan 26, 2020 - CN TUẦN III TN NĂM A

TÂM THƯ MỤC VỤ

NĂM MỚI - HOÁN CẢI VÀ PHÚC LÀNH
Kính thưa Quý ÔB và ACE,

Hôm nay bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ 3 Thường niên
năm A thuật lại Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai rao
giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật cũng như
xua trừ bóng tối và sự quấy phá của ma quỷ. Đức Giêsu
được giới thiệu là ánh sáng mang lại ơn cứu độ cho muôn
người, là ánh sáng mang đến sự soi sáng, phúc lành, và sự
ấm áp yêu thương. Ngài đủ quyền năng xua trừ sự hoạt
động của ma quỷ, ích kỷ và hận thù.

Chúa bắt đầu sứ vụ công khai bằng lời kêu gọi hoán cải.
Đây là là lệnh truyền cho tất cả mọi người, không giới hạn tuổi tác, kiến thức hay
hoàn cảnh điều kiện sống của mỗi người ra sao. Có biết hoán cải và thay đổi thì
cuộc sống của bản thân và những người xung quanh sẽ được thăng tiến, hạnh phúc
và yêu thương hơn.
Chúng ta cũng bắt đầu Năm Mới Canh Tý 2020 và Chúa nhật hôm nay là ngày
Mồng Hai Tết. Vào dịp đầu năm mới, chúng ta vẫn nguyện chúc cho nhau những
lời chúc thân thương tốt đẹp và ý nghĩa. Chúng ta mong cầu cho nhau được dồi
dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta ao ước năm mới mang đến nhiều
phúc lành, may mắn và thịnh vượng cho bản thân, cho những người thân yêu và
muôn người.
Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng mọi phúc lành đến từ Chúa và Ngài
luôn mời gọi đòi hỏi chúng ta phải luôn có tâm tình hoán cải và tin yêu Ngài để
phúc lành luôn tràn đầy trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Vì sự hoán cải
thật sự đòi hỏi phải có sự khiêm nhường, chân thành và hiểu biết bản thân mình
đang ở đâu và cần đi đâu, về đâu và nên thay đổi theo hướng nào cho đẹp lòng
Chúa. Có như vậy thì Chúa sẽ luôn là Đấng hiện diện trong tâm hồn ta và Ngài sẽ
luôn làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của mỗi người. Chắc chắn phúc lành
sẽ đi theo khi ta có Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.
Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu và dìu dắt để chúng ta luôn có Chúa và tin
yêu sống theo Lời Chúa để phúc lành, tình yêu và hạnh phúc đích thật luôn đầy
tràn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

GIẤY KHAI THUẾ

26-1: Chúa Nhật Tuần III Thường Niên, Ngày Mồng Hai
Tết - Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
27-1: Thứ Hai Tuần III Thường Niên, Ngày Mồng Ba Tết
– Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, lễ nhớ tùy
ý Thánh Angela Merici, Trinh nữ
28-1: Thứ Ba, Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ, lễ
nhớ
29-1: Thứ Tư Tuần III Thường Niên
30-1: Thứ Năm Tuần III Thường Niên
31-1: Thứ Sáu, Thánh Gioan Bosco, Linh mục, lễ nhớ
1-2: Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

Giáo xứ gửi về cho từng gia đình báo cáo và cám ơn Quý
vị về những sự đóng góp hàng tuần, trong những dịp gây
quỹ, những lần dâng cúng khác nhau,… Xin các gia đình
vui lòng coi kỹ và nếu có những thắc mắc xin liên lạc với
cha xứ hay Business Manager, chị Cecilia Dung, (972)
822-9062 hay người phụ tá, anh Tuấn Lương, (214) 5342126.

2-2: Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên, Lễ Dâng Chúa
Trong Đền Thờ, lễ kính
BÁO CÁO TÀI CHÁNH

2020 BISHOP’S ANNUAL APPEAL
Hàng năm các giáo xứ vẫn tham gia chương trình này của
Đức Giám Mục để Giáo phận có ngân quỹ lo cho các nhu
cầu điều hành, mục vụ, giáo dục, bác ái xã hội, trường học
công giáo,… của Giáo phận. Giáo xứ chúng ta sẽ thực
hiện vào tuần Feb 1-2, 2020. Xin các gia đình quảng đại
tham gia đóng góp cho chương trình này.

Chúa nhật, ngày 19/1/2020: Giáo xứ nhận được $6,844 DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN
(bao gồm $5,672 trong phong bì, $1,053 không phong bì
và $119 của Thiếu Nhi).
Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại. Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
1)
2)
THÔNG BÁO
3)
4)
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
5)
Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 26/1/2020, giáo xứ có buổi 6)
chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót để 7)
cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Hội
thánh hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của 8)
Thiên Chúa. Xin mời mọi người tham dự.
9)

Nguyễn Thanh Ngoan
Gia Đình Cụ Mẹo - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ
Phạm Tự - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ
Gia Đình Bác Anh - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ
Bác Chiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ
Gia đình Tiến Ngoan Nguyen - Dâng hoa Tạ Ơn Đức
Mẹ
Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh
Giuse
Phillip Trần- Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh
Giuse
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 10) Lực Anh - Dâng Hoa Tạ Ơn. Mừng Sinh Nhật Chúa
2/2020
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
Ý chung: Lắng nghe lời van nài của người di dân.
Cầu cho anh chị em di dân đang bị rơi vào tay những kẻ i Thứ Bảy 25/1
buôn người bất chính; xin cho lời van nài của họ được Lễ 5:30 PM: Gia đình Dũng - Anh
lắng nghe và xem xét.
i Chúa Nhật 26/1
Lễ 9 AM: Gia đình Lâm – Thảo
CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM ÂM LỊCH CANH Lễ 11 AM: Gia đình Lâm Đỗ
TÝ
Thứ Sáu (ngày 24/1/2020): Lễ Giao thừa lúc 6:30
pm.
i Thứ Bảy (ngày 25/1/2020): Mồng Một Tết Canh Tý
– Cầu bình an cho năm mới, lễ lúc 5:00 pm.
i Chúa nhật (ngày 26/1/2020): Mồng Hai Tết – Kính
nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, lễ lúc: 9:00 am và
11:00 am.
i Thứ Hai (ngày 27/1/2020): Mồng Ba Tết – Xin Chúa
thánh hóa công ăn việc làm, lễ lúc 6:30 pm.
i

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
18/1/2020: Gia đình Đoan – Huyền
2/2/2020: Gia đình Thịnh - Dung
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

Tuần January 19, 2020
3619. Acct # 1297: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00

3620. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$60.00
3621. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3622. Acct # 1202: Dâng cúng $100.00
3623. Acct # 1855: Dâng cúng $500.00
3624. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
3625. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00
3626. Acct # 1051: Dâng cúng $10.00
3627. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp
$40.00
3628. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00
3629. Acct # 1964: Dâng cúng $5.00
3630. Acct # 1003: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3631. Acct # 1003: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3632. Acct # 10059: Dâng cúng $55.00
3633. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$40.00
3634. Acct # 1413: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3635. Acct # 1673: Dâng cúng $20.00
3636. [LADYOFLAVANG] Acct # 10158: Dâng cúng
$2,000.00
3637. [PEW]Acct # 1953: Pledge Dâng cúng trước $0.00
3638. Acct # 10118: Dâng cúng $100.00
3639. Acct # 1329: Dâng cúng $200.00
3640. Acct # 1076: Dâng cúng $100.00
3641. Acct # 1197: Dâng cúng $100.00
3642. Acct # 1953: Dâng cúng $150.00
3643. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$1,000.00
3644. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00
3645. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3646. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00

3647. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3648. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3649. Acct # 1778: Pledge $1,020.00; Dâng cúng tiếp
$30.00
3650. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
3651. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3652. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$60.00
3653. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3654. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3655. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3656. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3657. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3658. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $6020.00
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần January 19, 2020: $12,415.00
ĐTC PHANXICÔ LÊN ÁN MỌI HÌNH THỨC DIỆT
CHỦNG

Ngày 27 tháng 1 đánh dấu kỷ niệm bảy mươi lăm ngày
giải phóng trại tập trung Đức quốc xã AuschwitzBirkenau. Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại cuộc viếng
thăm của ngài vào năm 2016, Ngài đã đứng lặng và cầu
nguyện. Đức Thánh Cha chia sẻ trong thế giới chúng ta
đang sống, bị cuốn hút vào các sinh hoạt, chúng ta khó có
thể dừng lại, nhìn vào thẳm sâu cõi lòng để lắng nghe
trong thinh lặng lời cầu khẩn van xin của một nhân loại
đau khổ!
Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cách thức xã hội
chúng ta tiêu xài phung phí mà rằng: chúng ta tốn phí biết
bao nhiêu lời nói vô ích, lãng phí bao nhiêu thời giờ tranh
luận, buộc tội, lăng mạ, mà không quan tâm thực sự đến
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những gì chúng ta cần bàn cãi... Sự im lặng, mặt
khác,giúp chúng ta nhớ lại cuộc sống của chúng ta. ĐTC
nói: Nếu chúng ta làm mất đi dĩ vãng quá khứ, chúng ta
cũng
làm mất đi tương lai của chúng ta...
Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay: Không nhớ lại sự tàn
ác kinh hoàng mà nhân loại học được từ bảy mươi lăm
năm trước đây tại các trại tập trung diệt chủng, thì chúng
ta mãi sống thờ ơ trước những thảm họa!

SUNDAY REFLECTION

Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án chủ nghĩa diệt chủng
dưới mọi hình thức, nó chỉ gia tăng thêm lòng ích kỷ và
thờ ơ trên thế giới. ĐTC cho hay chủ nghĩa này là đầu
mối cho các hình thức phe phái và chủ nghĩa độc tôn mà
chúng ta đang chứng kiến quanh ta, đang bùng lên những
thù hận chia rẽ…

Eight centuries before Christ, that part of the kingdom
where the tribes of Zebulun and Naphtali lived was attacked by the Assyrians, and the tribes were hauled off
into captivity (see 2 Kings 15:29; 1 Chronicles 5:26).

Gieo hạt giống hòa bình

His Gospel of the Kingdom includes not only the twelve
tribes of Israel but all the nations—symbolized by the
“Galilee of the Nations.” Calling His first disciples, two
fishermen on the Sea of Galilee, He appoints them to be
“fishers of men”—gathering people from the ends of the
earth.

HISTORY REDEEMED

Today’s Liturgy gives us a lesson in ancient Israelite geography and history.
Isaiah’s prophecy in today’s First Reading is quoted by
Matthew in today’s Gospel. Both intend to recall the apparent fall of the everlasting kingdom promised to David
(see 2 Samuel 7:12–13; Psalm 89; 132:11–12).

It marked the beginning of the kingdom’s end. It finally
crumbled in the sixth century BC, when Jerusalem was
Chúng ta cần phải giải quyết tận căn vấn đề bằng cách seized by Babylon and the remaining tribes were driven
dấn thân dẹp tan lòng thù hận, hầu vun góp nền hòa bình, into exile (see 2 Kings 24:14).
qua việc dấn thân tìm hiểu tha nhân và mối thân tình một
Isaiah prophesied that Zebulun and Naphtali, the lands
cách hiệu quả hơn.
first to be degraded, would be the first to see the light of
Điều này có nghĩa là nâng đỡ những ai túng cực, tiếp giúp God’s salvation. Jesus today fulfills that prophecy—
khách lạ và cứu trợ những nạn nhân của sự bất khoan announcing the restoration of David’s kingdom at predung và phân biệt đối xử...
cisely the spot where the kingdom began to fall.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc cuộc tiếp đón ủy ban
bằng lời nguyện xin Thiên Chúa làm cho trái đất chúng ta
trở nên tốt đẹp hơn bằng những hạt giống hòa bình.
Chúng ta cần cổ súy tinh thần huynh đệ đại đồng giữa
người Do Thái và các tín hữu, hầu phục vụ lẫn nhau, chứ
không phải xây đắp những con đường phân cách và loại They are to preach the Gospel, Paul says in today’s Epistrừ nhau!
tle, to unite all peoples in the same mind and in the same
purpose—in a worldwide kingdom of God.
By their preaching, Isaiah’s promise has been delivered.
A world in darkness has seen the light. Th e yoke of slavery and sin, borne by humanity since time began, has
been smashed.
And we are able now, as we sing in today’s Psalm, to
dwell in the house of the Lord, to worship Him in the land
of the living.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-biblereflections/history-redeemed-scott-hahn-reflects-on-thethird-sunday-in-ordinary-time/)

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.

4






ϴ͕ϭϬĂŶĚϭϮDŽŶƚŚ
ϭ͘ϳϱйΎWz

dŚĞƌĂƚĞŝƐĞīĞĐƟǀĞĂƐŽĨEŽǀĞŵďĞƌϭϴ͕ϮϬϭϵĂŶĚ
ƐƵďũĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚŽƵƚŶŽƟĐĞ͘ΎWzсŶŶƵĂů

W,Ҕ,ҙґE'EDƚƌŽŶŐŬŚƵ

ZZK>>dKEW>ŶĂǇĜҼŝƚŚăŶŚ
W,ҔtKEZǀӀŝ,ҘDҒ/͕ѷh
҃WDҒ/͕DMEDҒ/ͲE'KEdhz҇d͊͊͊
ҭĐďŝҵƚ͗
WŚӂ͕,ӆƟұƵDӎdŚŽ͕Dǈ,ŽăŶŚ
dŚĄŶŚyĄyşƵ͕ƷŶž,Ƶұ͕ĄĐDſŶ
ҿŵ͕DǈǆăŽƚŚƵҥŶƚƷǇsŝҵƚEĂŵ
ƚŚҿŵŶŐŽŶǀăEŚŝҲƵŵſŶĉŶ,ѶW
ҥŶ ƚŚӄ EĂŝů ďŝұƚ ůăŵ ďҾƚ͕ ďĂŽ ůӇҿŶŐ 'ƌĂŶĚ EĂŝů ^ƉĂ͗ Ϯϭϳϱ  ^ŽƵƚŚůĂŬĞ ѹE<,͘dӇŶŐӉŶŐ<ŚĂŝdƌӇҿŶŐ͊
ƚӉ ΨϵϬϬͲϭϬϬϬ͘ dƌŽŶŐ ŬŚƵ >ĞǁŝƐǀŝůůĞ͘ďůǀĚ͕͘^ŽƵƚŚůĂŬĞdy͘ҥŶƚƵǇҳŶƚŚӄďҾƚ dӇŶŐӉŶŐ<ŚĂŝdƌӇҿŶŐ͊ҷĂĐŚҶ͗
dŝҵŵĜſŶŐĐӊĂŶŐăǇŚӆEŚҨƚ͘Śҽůăŵ ĚŝƉ Ϯ ŵăƵ Đҩƚ͘ WĂƌŬƟŵĞ Žƌ &ƵůůƟŵĞ͘ ϯϬϯϬE:ŽƐĞǇůŶ^ƵŝƚĞϭϭϴ͕ĂƌƌŽůůƚŽŶ͘
ǀŝҵĐǀƵŝǀү͘yŝŶůŝġŶůҢĐϮϭϰͲϳϭϯϬϳϲϴ͘
^ҺWŚŽŶĞϵϳϮͲϴϭϬͲϬϴϳϵ
yŝŶ>ŝġŶ>ҢĐ>ŝҴƵϴϭϳϵϬϯϵϵϴϱ
7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH





&Ҫ11*ѬӠ,

9HQHWLDQ1DLO6SD 3ODQR7;
0ӻWUҳQJWtSFDR 
FҫQWX\ӇQQKkQYLrQ
1KkQYLrQTXpWGӑQODXFKL
WLӋP.K{QJFҩQWLӃQJ$QK
3KөWiTXҧQOêWLӋP
1KkQYLrQWLӃSWkQ

1DLO7HFK
//'DYLG7UҫQ

7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH


ϳϬϯWŽŝŶĞĞƌWŬǁǇƌůŝŶŐƚŽŶdyϳϲϬϭϬ
ƵƐ͘ϴϭϳͲϮϳϭͲϴϭϮϴ͘Ğů͘ϴϭϳͲϴϵϵͲϲϱϱϮ͘
ͺǦͺǣ͵Ͳ

1KұQOjP+RDĈiP7DQJ

6LQK1KұW%jQ7Kӡ
1KLӅXNLӇXPүX


• °²

• ïЬме

ÿҽSWKHR\rXFҫX

Ö
• гЭ

• ïИ

*LDR+RDWұQQѫL
Ц
Ц
• ïÖ

• д


TXêNKiFKPXӕQJӣL

Ц
Яи
• ï

• д

ҭĐŝҵƚ͗DŞYƵңŶŐŚşŶŚ'ҺĐăEҬŶŐ ;LQ//6ѫ7KX+j
EŚҨŶҭĐdŝҵĐ͗,ҸƉҢŶΘ^ŝŶŚEŚҨƚ
;'ŝĄWŚңŝŚĉŶŐͿ

7LӋP ӣ 'HQWRQ FҫQ JҩS QKLӅX WKӧ
1DLOJLӓLIXOOWLPHELӃWOjPEӝWS
Z QH[JHQ JHO WD\ FKkQ QѭӟF
7LӋP NKX0ӻ WUҳQJ JRRG LQFRPH
FKӫ GӉ FKӏX KRj ÿӗQJ &ѫ KӝL WӕW
FKRQKӳQJDLPXӕQFRWKXQKұSWӕW
Yj FKӛ OjP WKRҧL PiL 1ӃX PXӕQ
EDROѭѫQJ/LrQ OҥF

(PDLODQHKDQJX\HQ#JPDLOFRP  %HQQ\ 

5(/,$%/(522),1*


,168/$7,21
.LӇPWUDPiLQKjPLӉQSKt
.K{QJWUҧWLӅQW~L
/jPYLӋFYӟLEҧRKLӇP
%ҧRÿҧPNKiFKKjQJKjLOzQJ

/?/'DYLG7UҫQ

7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH





7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH

