Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mother of Perpetual Help Parish

2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044
Phone: 972-414-7073 - Email: dmhcggarland@gmail.com

Thứ Ba, ngày 4 tháng 9 năm 2018
Kính gửi Quý vị Đặc trách các Hội đồng, Hội đoàn, Ban Ngành & Giáo khu,
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chúng ta sẽ chính thức kết thúc Năm Ngân Khánh Giáo Xứ khi Đức Cha Phụ tá Greg
Kelly của Giáo phận Dallas đến chủ sự Thánh lễ Bế mạc lúc 10 giờ sáng Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua vào ngày
25/11/2018. Tuy vậy, chúng ta vẫn tiếp tục hòa chung niềm vui Ngân khánh khi hai Hội đoàn khác trong Giáo xứ sẽ
mừng Kỷ niệm 25 năm Thành lập là Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel (2/12) và Ca đoàn Trinh Vương (8/12).
Trong Năm Ngân Khánh này, chúng ta đã phát hành 1 cuốn Kỷ yếu & 1 cuốn Đặc san. Tuy nhiên, vì cuốn Kỷ yếu
vẫn còn một số sơ sót nên dầu chúng ta không in lại nhưng để cho có sự chính xác trong lịch sử giáo xứ về thời điểm,
tên người và hình ảnh của các hội đoàn, xin các hội đoàn xem lại Kỷ yếu và báo cho Anh Sinh biết để cập nhật trong
cuốn Kỷ yếu trên mạng. Riêng về mặt cơ sở vật chất, chúng ta đã đặt 2 bàn thờ mới kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp &
Thánh Cả Giuse, lập Bàn thờ Kính Lòng Chúa Thương Xót và Bàn thờ kính Đức Mẹ Lavang. Ngoài ra, chúng ta sẽ lắp
đặt một hệ thống âm thanh mới cũng như thêm đèn sáng trong Nhà thờ nội trong tháng 9 này. Cũng theo chỉ thị của
Tòa Giám mục, về mặt pháp lý ngoài đời, Giáo xứ sẽ bắt đầu hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập vào tháng 11.
Tuy nhiên, khi chúng ta sắp kết thúc Năm Ngân Khánh thì như nhiều người đã biết, những cuộc điều tra và cáo
buộc mới đây về việc lạm dụng tình dục của một số linh mục và hồng y tại Hoa Kỳ cùng với việc bao che của những
người có trách nhiệm đã khiến mọi tín hữu phải cảm thấy buồn bã, xấu hổ và tức giận. Đức Hồng y Daniel DiNardo
của Tổng Giáo phận Galveston-Houston kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi có một cuộc điều tra
sâu rộng toàn quốc bởi một hội đồng giáo dân có thẩm quyền độc lập nhằm tìm hiểu sự thật về các việc này. Thật ra,
những sự việc đau buồn này không chỉ có ở Hoa Kỳ mà còn ở nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Vì thế, chúng ta hãy
cầu xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho các nạn nhân và gia đình của họ, cùng với việc xin Ngài thánh hóa hàng giáo
sĩ. Bên cạnh đó, việc minh bạch hóa và đồng trách nhiệm của mọi tín hữu về tài chánh và những hoạt động mục vụ
trong Giáo hội cần phải được đề cao. Liên quan đến Giáo xứ nhà, tôi xin các hội đồng, hội đoàn, ban ngành và các giáo
khu hãy lưu ý những thành viên trong đoàn thể mình về ý thức liên đới đồng trách nhiệm đối với nhau và đối với các
sinh hoạt trong Giáo xứ, cụ thể như sau:
1) Việc ghi danh những cơ sở của Giáo xứ (nhà nguyện, nhà thờ, hội trường, Nhà Giêrađô, hội quán, các phòng
ốc, sân chơi,…) phải được thực hiện ít nhất 72 giờ trước khi sử dụng để Giáo xứ có thể sắp xếp người mở và đóng cửa.
Đồng thời, trước khi ra về, xin nhớ tắt đèn trong phòng và nhà vệ sinh, kiểm tra nước rỉ và đóng cửa, cổng.
2) Các hội đoàn nào thường xuyên sử dụng một phòng ốc đã được giữ chỗ suốt năm thì chỉ dùng phòng đó mà
thôi. Nếu vì một lý do mà hội đoàn đó không sử dụng theo ngày giờ ấn định, xin vui lòng báo cho Văn phòng Giáo xứ
biết ít là 72 tiếng trước để không phải mở cửa và rồi không có ai chịu trách nhiệm
3) Xin lưu tâm đến những việc không may xảy ra trong khuôn viên Giáo xứ (chẳng hạn, máy lạnh không chạy,
đèn cháy, nước chảy trong nhà vệ sinh, phóng xe chạy ẩu, ấu đả nhau…) và xin báo cáo với Văn phòng Giáo xứ.
4) Về mặt đối xử, xin nhắc nhở các thành viên đối xử trong tình bác ái Kitô giáo (không nói hành, và dèm pha).
Sau đây, để mọi người biết và đồng trách nhiệm đối với Giáo xứ, tôi xin gửi đến lịch trình sinh hoạt chung của
chúng ta từ đây đến cuối năm:

* Tháng 9:
- Ngày Truyền thống thường niên lần thứ 23 của Liên Ca đoàn Dallas-Fort Worth (thứ Bảy 15/9): Thánh lễ
lúc 5pm (thay vì 6pm). Trình diễn Thánh ca của 14 ca đoàn (trong đó có 6 ca đoàn nhà) tại Nhà thờ từ 6:30pm-8:30pm.
- Tết Trung thu (thứ Bảy 22/9): Từ 7:30pm – 9:30pm ở Trung tâm Thánh Anphong.
- Ngày Ơn Gọi (Chúa nhật 30/9): Từ 9am – 11:30am, Giáo phận Dallas & các dòng tu nam nữ cử đại diện đến
giới thiệu với các em về ơn gọi tu trì ở Trung tâm Thánh Anphong, Sau đó là Thánh lễ thiếu nhi lúc 12pm.
* Tháng 10:
- Lần chuỗi Mân côi: Theo yêu cầu của Đức Cha Edward Burns của Giáo phận, Giáo xứ sẽ lần chuỗi Mân côi
trước mỗi Thánh lễ trong tháng 10 để cầu xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho các nạn nhân và gia đình, cùng ban ơn
thánh hóa hàng linh mục.
- Town Hall Meetings: Các giáo dân có thể tham dự 1 trong 4 buổi gặp gỡ với Đức Cha Burns để trình bày và
lắng nghe những thắc mắc liên quan đến việc lạm dụng tình dục của giáo sĩ trong Giáo phận Dallas nói riêng và Giáo
hội Hoa Kỳ nói chung vào lúc 6 giờ chiều trong các ngày: Thứ Ba ngày 9/10 (St. Cecilia Catholic Church, 1809 W
Davis St, Dallas, TX 75208); thứ Hai ngày 15/10 (St. Jude Catholic Church, 1515 N Greenville Ave, Allen, TX
75002); thứ Ba ngày 16/10 (Mary Immaculate Catholic Church, 2800 Valwood Pkwy, Farmers Branch, TX 75234);
thứ Tư ngày 17/10 (St. Bernard of Clairvaux Catholic Church, 1404 Old Gate Ln, Dallas, TX 75218)
- Dallas Ministry Conference (Đại hội Mục vụ Dallas): được tổ chức trong 3 ngày tại Irving Convention Center
từ thứ Năm 11/10 đến thứ Bảy 13/10, gồm nhiều diễn giả, trong đó có Sơ Janine Trần Ngọc Vân thuộc Dòng Trinh
Vương, hiện phụ trách Chương trình giáo lý của Giáo xứ.
- Garaga Sale giúp người nghèo: Nhận đồ biếu từ ngày 7/10 - 14/10; bán đồ từ ngày 18-21/10.
- Đoàn Thanh niên Phanxicô Assisi mừng 25 năm thành lập (Chúa nhật 14/10)
- 5K Run (thứ Bảy 20/10): Đi và Chạy bộ gây quỹ giúp người nghèo.
* Tháng 11:
- Lễ Tạ ơn & Kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam (thứ Năm 22/11): Rước kiệu lúc 9am và Thánh lễ lúc 10am.
Chỉ một Thánh lễ mà thôi.
- Thánh lễ Kết thúc Năm Ngân khánh Giáo xứ (Chúa nhật 25/11): Đức Cha Phụ tá Greg Kelly dâng Thánh lễ
Bế mạc Năm Ngân khánh lúc 10am. Trong Thánh lễ, Đức Cha sẽ trao Phép Lành Tòa Thánh cho các đôi vợ chồng
mừng kỷ niệm 10 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm và 75 năm thành hôn.
* Tháng 12:
- Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Emmanuel mừng 25 năm thành lập (Chúa nhật 2/12): Sẽ có vui chơi buổi chiều.
- Lễ Buộc Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội & Ca đoàn Trinh Vương mừng 25 năm thành lập (thứ Bảy 8/12).
Ngoài Lễ Vọng lúc 7pm thứ Sáu (7/12), còn có 3 Thánh lễ chính ngày (8am, 10am & 12pm).
- Xưng tội Mùa Vọng (thứ Hai 10/12; thứ Sáu 14/10) & Tĩnh tâm Mùa Vọng (từ thứ Hai 17 đến thứ Tư 19/12).
- Lễ Giáng sinh (thứ Ba 25/12): Lễ Vọng (thứ Hai 24/12 với Lễ Thiếu nhi lúc 5pm & Lễ Nửa đêm lúc 8pm); Lễ
Chính ngày gồm Lễ 8:30am và Lễ 11am (trễ hơn 1 tiếng so với ngày Chúa nhật). Không có Lễ trưa hoặc chiều.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Quý vị Đặc trách và mọi người trong
Giáo xứ luôn bình an, mạnh khỏe và nhiệt thành trong sứ mạng tông đồ.
Trong tình yêu của Chúa Kitô Cứu thế,

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

