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BÁC ÁI BẮT ĐẦU TỪ NHÀ MÌNH
(McCarthy)

Một tối nọ, một người giàu có nằm mộng và thấy một giấc 
mơ khó chịu. Trong giấc mơ, ông thấy một đám đông người 
nghèo, bị bệnh tật dày vò, những người đói lả kêu cầu ông 
giúp đỡ. Khi ông thức dậy sáng hôm sau, nhớ lại giấc mơ 
của mình, ông quyết định bắt đầu dấn thân vào một chiến 
dịch làm điều thiện. Ngay sáng hôm đó, không bỏ phí thời 
gian, ông ngồi vào chiếc xe Mercedes để đi xem cần phải 
giúp cho người nghèo cái gì.

Vừa mới đi qua cổng chính của tòa nhà thì ông thấy một 
người ăn mày ngồi trên mặt đất, hai tay đưa ra để cầu xin 
bố thí. Ông nhà giàu rất bối rối khi nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ của người ăn mày. Ông lưỡng lự 
một lúc rồi ra lệnh cho tài xế nhấn ga chạy tiếp. Ông không muốn dừng xe lại để chỉ gặp một người 
ăn mày dù hoàn cảnh của người ăn mày này có khốn khổ đến đâu.

Ông đi dọc ngang khắp thành phố và nhận thấy rằng vấn đề to lớn hơn và nhu cầu thì nhiều hơn ông 
nghĩ. Khi ông quay về nhà lúc chiều tối, đầu óc ông đầy ắp những kế hoạch, lược đồ, dự án. Vấn đề 
duy nhất là phải bắt đầu ở chỗ nào. Phải chăng ông sẽ bắt đầu với một bệnh viện, một trường học, 
một xí nghiệp hoặc một nơi nào đó?
Khi về đến cổng tòa nhà, ông nhận thấy người ăn mày vẫn còn ở đó, ngay tại vị trí lúc ban sáng. 
“Chỉ cần tưởng tượng con người nghèo khổ này ngồi đây suốt ngày trong cái nắng cháy da!”, ông tự 
nhủ. Một lần nữa ông cảm thấy động lòng trắc ẩn nhưng một lần nữa, ông lại đi qua không dừng lại.

Tối hôm đó ông có một giấc mơ khác. Ông lại nghe thấy những tiếng kêu cứu khác. Nhưng lần này 
không phải từ một đám đông, nhưng từ một cá nhân. Cá nhân này là người ăn mày mà ông đã thấy 
ở cổng nhà ông. Sáng hôm sau khi thức dậy ông biết rõ mình phải bắt đầu ở chỗ nào.
Mẹ Têrêxa nói: “Tôi luôn luôn nói rằng yêu thương bắt đầu từ nhà mình: trước hết ở nhà bạn rồi đến 
thị trấn hoặc thành phố của bạn. Yêu thương một người ở xa thì dễ, nhưng không dễ khi yêu thương 
những người sống với chúng ta hoặc ở gần chúng ta. Tôi không đồng ý với cách thức to lớn để thực 



CHƯƠNG TRÌNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu:

8 giờ sáng 
Thứ Bảy:        8 giờ sáng và 5 giờ chiều 
Chúa Nhật:    8 giờ sáng ( livestream )          
                        10 giờ sáng & 12:30 giờ trưa

GIỜ GIẢI TỘI
30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, 
Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.

RỬA TỘI TRẺ EM:
Chúa Nhật đầu tiên mỗi tháng: 

Sau lễ 12:30 trưa. (Xin đơn nơi Trưởng Khu 
và nộp đơn cho văn phòng giáo xứ 2 tuần 

trước ngày rửa tội.) 

CHẦU THÁNH THỂ
Chúa Nhật đầu tháng lúc 3 giờ chiều.

CHUẨN BỊ HÔN PHỐI
( Liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước 
ngày cưới. Nếu đám cưới ở VN, xin liên lạc 

Cha Xứ trước 3 tháng)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Sáng từ 10:00 đến 12:00 giờ, chiều từ 2:00 đến 4:00 
Văn Phòng: (817) 386-5582
Văn Phòng Trường Học: (817) 831-4700
Cha Chánh Xứ: Cha Châu (817) 773-5032 
Cha Phó Xứ: Cha Văn (720) 401-7226
Thư Ký Văn Phòng - Chị Tuyết (817) 647-5419

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch: Anh Đức Tiến  (817) 480-1113
Phó Nội Vụ: Anh Liêm    (817) 881-4797
Phó Ngoại Vụ : Anh William       (805) 304-8789
Thư Ký - Anh Thiện (817) 703-5134

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch: Anh  Thiên  (607) 346-5327
Phó Chủ Tịch: Anh Sơn   (817) 739-5058 

CÁC GIÁO KHU
Khu Giuse: Ông Oanh (817) 659-9465
Khu Mân Côi: Chị Hường (817) 690-8404
Khu Thăng Thiên: Anh Cư (817) 690-3136
Khu Tử Đạo: Anh Thanh (817) 715-4043

BAN - NGÀNH
Giáo Dục: Anh Thưởng (817) 937-6045
Giáo Lý: Thầy Truật  (817) 757-0412
Khánh Tiết: Ông Kiều  (817) 834-0674
Phụng Vụ: Chị Tú Anh  (817) 739-5056
Thông Tin:  Chị Trần Thủy (817) 908-3662
Ban Bảo Trì: Anh Dũng  (817) 653-3949
Ban Xã hội&Văn nghệ chị Huyền (817)714-0466

HỘI ĐOÀN            
Ban TTV Thánh Thể: Anh Hoàn  (817) 564-2712
Ca đoàn Phanxicô: Anh Lâm (682) 230-2799
Ca đoàn Thánh Gia:  Chị Thụy (817) 999-3807
Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm: A. Vinh (817) 709-4599
Ca đoàn Th. Micae: Anh Lập (504) 261-1553
Đoàn LMTT: Anh  Hoà  (682) 701-5097
Đoàn TNTT: Chị Trinh (817) 492-6027
Đoàn Thanh Niên: Anh Huấn  (469) 441-9034
Legio Prae: Đức Mẹ Núi Camelo (214) 519-1717
Legio Prae: Đức Mẹ Lộ Đức:  (817) 296-3316
Legio Prae: Đức Mẹ Lộ Fatima: (682) 557-6983
Hội Các BMCG:Bà Trần Thơm (817) 831-3411
Hội Bàn Thờ: Chị Na (817) 939-4295
Hội Gia Đình Tận Hiến: Ô.Hạnh (817) 881-7465

hiện các công việc – yêu thương bắt đầu với một cá nhân. Để yêu 
thương một người, bạn phải tiếp xúc và trở nên gần gũi với người 
ấy. Bạn phải đến tiếp xúc với người nghèo. Khi bạn làm điều đó, 
bạn vượt qua con nước to lớn ấy. Không còn những “triệu” người 
ấy mà một vài người bạn hiện đang tiếp xúc, gần gũi”.

Mẹ Têrêxa kể lại câu chuyện sau đây: “Một lần nọ ở Bombay có 
một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay 
trước cửa của địa điểm trong đó hàng trăm người đang nói về 
lương thực và cái đói, tôi thấy một người đang hấp hối. Tôi đưa 
người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối. Người ấy chết 
ở đó. Người ấy chết vì đói. Trong lúc những người ở bên trong 
nói về việc làm thế nào để trong mười lăm năm, chúng ta sẽ có 
thật nhiều lương thực và thế này thế kia – còn người đàn ông đó 
thì đã chết.

“Tôi không bao giờ coi các đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi 
nhìn vào cá nhân. Tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. 
Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Tôi nhặt một người. 
Có lẽ nếu tôi không nhặt một người, tôi sẽ không thể nhặt đến 
42.000 người. Toàn bộ công việc chỉ là một giọt nước trong đại 
dương. Nhưng nếu tôi không đặt giọt nước ấy vào, hẳn đại dương 
sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn, cũng giống thế. Trong gia đình bạn, 
cũng giống thế”. Người giàu có không mong cứu vớt thế giới. 
Nhưng ông ta có thể giúp đỡ người ăn mày trước cổng nhà mình.

  
   Giáo Xứ Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022 vào lúc 3:00pm sẽ có Thánh Lễ 
cầu nguyện cho quí vị cao niên và bệnh nhân. Sau thánh lễ sẽ cử hành 
bí tích xức dầu. Những ai tham dự thánh lễ này có nghĩa là đã tham dự 
thánh lễ Chúa Nhật. Xin quí vị thu xếp công việc tham dự thánh lễ cầu 
nguyện theo ý chỉ trên. Chân thành cám ơn quí vị.

Mừng Bổn Mạng 

Ngày 29/09/2022 là ngày lễ kính Thánh Micae bổn mạng Ca Đoàn 
Micae, và ngày 01/10/2022 là lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 
bổn mạng Hội Bàn Thờ. Giáo xứ xin gởi lời chúc mừng lễ quan thầy 
đến Ca Đoàn và Hội Bàn Thờ.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của hai 
đấng Thánh, luôn ban tràn đầy ơn lành hồn xác trên các Bác và Anh 
Chị Em hội viên và ca viên luôn hăng say trong công việc phục vụ 
Chúa qua Giáo Xứ.

Rửa Tội Trẻ Em 
Lớp hướng dẫn rửa tội trẻ em vào lúc 12 giờ 30 ngày 25 tháng 9 năm 
2022, tại hội trường nhỏ. Mời cha mẹ và người đỡ đầu cùng tham dự 

Rước Kiệu và Tôn Vinh Mẹ 
“Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé”. Để tỏ 
lòng kính yêu Mẹ Maria qua tràng kinh Mân 
Côi, tuần sau, ngày 2/10/2022 lúc 3 giờ chiều 
Chúa Nhật, Giáo Xứ chúng ta sẽ có giờ cung 
nghinh tượng Mẹ Thánh Du chung quanh nhà 
thờ. Xin mời quý ông bà anh chị em bớt chút 
thời giờ đến nhà thờ, để cùng nhau dâng lên Mẹ 
những đoá hoa Mân Côi.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ngày 18/09/2022

Các Thánh Lễ collection....................$    9,498.00
Trường Đaminh Saviô.......................$    8,090.00
Linh tinh............................................$        515.00 
Gửi ngân hàng:.................................$ 18,103.00

 

 

 Phân Ưu
Trong niềm tin Chúa Giêsu phục 
sinh, Giáo Xứ, và Giáo Khu Giuse 
(GKGS) nhận được tin Cụ Bà 
Maria Lê Thị Quảng là Thân Mẫu 
của anh Trần Quang Chức thuộc 
khu Giuse, vừa được Chúa gọi về 
ngày 22-09-2022 tại Lincoln 
Nebraska, hưởng thọ 83 tuổi. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, qua 
lời chuyển cầu của Mẹ Maria, và các Thánh, 
đón nhận linh hồn Cụ Bà Maria về hưởng Thánh 
nhan Ngài. Giáo Xứ, và GKGS nói riêng, xin 
thành kính phần ưu cùng anh chị Quanh Chức 
và đại tang quyến.

Trong niềm tin Chúa Giêsu phục 
sinh, Giáo Xứ nhận được tin Bà 
Maria Madalena Lê Thị Hiền là 
Thân Mẫu của các anh chị Hiền, 
Sang và Hân, vừa được Chúa gọi 
về ngày 18-09-2022 tại Fort 
Worth, hưởng thọ 70 tuổi. Nguyện 
xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, 

qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, và các 
Thánh, đón nhận linh hồn Bà Maria Madalena 
về hưởng Thánh nhan Ngài. Giáo Xứ xin thành 
kính phần ưu cùng  đại tang quyến.

Nhà Xứ Mới 
Tuần này ngày 24-25, sau mỗi lễ, giáo xứ sẽ mở 
cửa nhà xứ mới để tất cả giáo dân có thể vào thăm 
quan trước khi hai Cha dọn vào.  Xin quý vị bớt 
chút thời gian ghé thăm ngôi nhà xứ mới của Giáo 
Xứ chúng ta.

NHẬN DẠY PIANO

     Nhạc cổ điển và 
 đệm hát Thánh Ca

Nhận học trò từ 6 tuổi trở lên

Music Home by Henry Nguyen
817-609-7598 (Henry) 

Resort Nail Spa
12910 South Freeway
Burleson TX 76028

Cần gấp thợ nail nữ. Tiệm đông 
khách và cách nhà thờ 15 phút.
Xin liên lạc (call/text):
         Cecilia 
    214-714-5047

Bán Hoa 
Ngày 1-2 tháng 10, Hội Bàn Thờ sẽ bán hoa để 
dâng kính Đức Mẹ vào các Thánh Lễ. Xin mọi 
người ủng hộ mua hoa tặng Đức Mẹ.

Hình Thêm Sức 2022 
Hình Thêm Sức năm học 2022 đã có. Xin phụ 
huynh ghé văn phòng Giáo Xứ để lấy hình sau các 
Thánh lễ 8, 10 và 12:30

Dạ Tiệc Mùa Thu - Đặt Bàn 
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Dạ Tiệc Mùa Thu sẽ bắt 
đầu, và  hiện nay Giáo Xứ chỉ mới bán được gần 51 
bàn. Xin quý vị ủng hộ mua vé dạ tiệc, vừa được 
nghe các ca sĩ nổi tiếng hát, vừa ủng hộ được Giáo 
Xứ trong chương trình gây quỹ.
GX cũng xin kêu gọi lòng hảo tâm của các mạnh 
thường quân. Nếu quý vị có những chai rượu ngon, 
quý hiếm, hoặc những món đồ có giá trị, xin tặng 
cho Giáo Xứ để bán đấu giá trong đêm ca nhạc gây 
quỹ.
Xin liên lạc đặt bàn với chị Thương Huyền 
(817)714-0466 và anh Hoàng Thiên (607)346-5327 



 KEVIN LUONG 
INSURANCE AGENCY

“Luôn Luôn Có Giá Hạ Nhất”
Bảo Hiểm XE, NHÀ,  

NHÂN THỌ, THƯƠNG MẠI:  
Progressivve, Safeco ...  

Bảo Hiểm SỨC KHỎE GIA ĐÌNH:  
Bluecross Blueshield, Humana, Aetna...

3189 Denton Hwy. Ste. 10 
Haltom City, TX 76117 

Tel: (817)222-9290 

         

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC
HỒ VĂN TOẠI

Chuyên Mua / Bán nhà cũ và mới.  
Cell: 817 980-1281

Angel’s Star Wellness Center, P.A
Chau N. Pham DO, MPH

Board Certified in Family Medicine
Specializes in Geriatrics, 

OMT &Acupuncture

                                               
Mon-Fri: 8:00AM-5.00PM

                                                Saturday: 8:00AM-12:00PM
Open every other Saturday

817- 479 - 1181

  

8325 Whitley Rd.
Suite 100

Watauga, TX 76148

Văn Phòng cần cô thư ký
www.Angelstarwellness.com

NHÓM PHỤC VỤ GIÁO XỨ
Nhận làm thức ăn cho tất cả các

TIỆC TÙNG, HỘI HỌP
Xin liên lạc cô Hường : 817-690-8404

MINH (TOM) LE
Chuyên viên địa ốc

TEXAS REAL ESTATES
Buy - Sell - Lease

Real Estate
Call / text : 817-291-7980

Giúp Thân Chủ : MUA - BÁN - THUÊ
Tham khảo miễn phí : Tận tâm, uy tín, kín đáo

Phở Little Saigon
1712 Mall Circle

Fort Worth, TX 76116

Phục vụ những món 
ăn thuần tuý Việt Nam
Cần người phụ bếp 

và chạy bàn  

OPEN EVERYDAY 10am - 9pm.
Call-In Orders (817) 738-0040 

CARE SPECIALTY PHARMACY
(NHÀ THUỐC TÂY NGƯỜI VIỆT)

Dược sĩ: TRANG HO
7520 N. Beach St, Ste 100 

Fort Worth, TX 76137
   (Bên cạnh văn phòng BS. Huy 

Nguyen và BS. Ha Do)
(817) 849 9811

Mon-Fri: 9AM - 7PM
Sat: 9AM – 3PM

  • Nhận tất cả các bảo hiểm.
  • Giao thuốc tận nhà miễn phí.

               D&K
Complete Auto & Body Repair

Tire Sales & Service / Auto Glass Service
ALL IMPORT & DOMESTIC

DAVID CHINH: (817)834-3195 - (817)909-6334 JOHN
KHA

NGUYEN
INSURANCE

KHA NGUYEN 
4035 E. Belknap St, Ste. 3
Haltom City, TX 76111
Office: (817) 386-4369 
Cell: (817) 713-6804
Fax: (817) 386-4330

LIFE INSURANCE NEEDS: 
New York Life, North America, AIG, etc.

  Auto, Home, Commercial Health,  OBAMA Care, Long Term Care
  SEPs, Keoghs, 401(k), Pensions, Pension Max

  RETIREMENT: IRA, SEP, SIMPLE
  Nhân Thọ, Xe, Nhà, Thương Mại, Sức Khỏe, Quỹ Hưu Trí Cá Nhân, 

JOHN NGUYEN 
4035 E. Belknap St, Ste. 200
Haltom City, TX 76111
Office: (817) 585-4018 
Cell: (817) 675-8048
Fax: (817) 984-1358

HOÀN LÊ, OD & ASSOCIATES
Bác Sĩ Nhãn Khoa

Khám sức khỏe mắt trẻ em và người lớn
Cườm nước mắt - Tiểu đường mắt - Mắt đỏ - 
Đo độ mắt kiếng và contact lens - Nhiều gọng
 kính hàng hiệu - Complete eye care - Glasses.
7216  Glenview  Dr.  Richland  Hills, TX 76180

(817)616-5000

Be Well
 Primary Care

  Dr. Radhika Vayani
Bác sĩ gia đình/nội khoa

 
Kim Vu, Nurse Practitioner

Chuyên khám tổng quát, khám phụ khoa, chích ngừa, thử 
máu, thử nước tiểu, khám bệnh cấp tính, cao huyết 
áp, cao mỡ, tiểu đường, v.v.

Phone: 682-593-6660
3800 N Tarrant Parkway, Suite 210
Fort Worth, TX 76244
info@BeWellPrimaryCare.com
Facebook.com/BeWellPrimaryCare

. Medicare PHẦN A, B, C và D

. Medicaid-Medicare Saving Program
  (Giảm tiền Phần B, tiền thuốc...)

CHÚNG TÔI ĐẠI DIỆN CHO NHIỀU HÃNG BẢO HIỂM
KHÁC NHAU, QUÝ VỊ SẼ DỄ DÀNG LỰA CHỌN

   ANN NGUYEN        817-891-0479 | 469-441-0770
   Independent Agent                 832-455-8230


