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GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG 
 

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,  

“Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng 
hãy yêu thương nhau.” 
 Đây là lệnh truyền và giới răn mới Chúa 
Giêsu ban cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Chúa 
nói những lời tâm huyết với các môn đệ và truyền 

ban điều răn mới là người môn đệ của Chúa phải yêu thương nhau. 
 Chúa truyền lệnh cho các ông phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu 
thương các ông. Chúng ta biết Chúa yêu thương các môn đệ khi chọn các ông, 
cho các ông ở cùng bên Chúa, được Chúa giáo huấn và sai đi. Chúa luôn nhẫn 
nại sửa sai và giáo huấn các ông trong đời sống đức tin, tông đồ và đời sống 
cộng đoàn. Chúa hạ mình rửa chân cho các ông và loan báo tình yêu tự hiến của 
Ngài dành cho các ông và nhân loại. Rồi sau này các ông sẽ càng cảm nhận tình 
yêu bao la Chúa dành cho các ông trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh của 
Ngài. Chúa không khước từ, la mắng và xua đuổi cho dầu các ông yếu hèn, chối 
Chúa và bỏ Chúa. Chúa vẫn luôn ở cùng, tha thứ và truyền ban sức mạnh. 
 Chúa muốn các ông sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương các 
ông để biểu lộ các ông là môn đệ của Chúa. Tình yêu này loại trừ sự kiêu ngạo, 
loại trừ sự ghen ghét mà luôn đòi hỏi sự quan tâm, phục vụ và cộng tác để cho 
nước Chúa được lan tỏa. 
 Chúa ban điều răn mới này cho chúng ta và truyền lệnh chúng ta phải yêu 
thương nhau. Điều gì đang ngăn trở tôi và bạn có thể sống điều răn này cho được 
trọn hảo hơn? Cái gì làm cho tình yêu chân thành và quảng đại mà Chúa muốn ta 
phải có đang bị đánh mất dần hay bị sa sút? Có chăng do sự kiêu căng, lòng 
tham, sự ích kỷ, sự thờ ơ vô cảm hay do lòng ghen ghét mà tình yêu đáng lẽ phải 
có thì bị lấy đi hay bị sa sút? 
 Chỉ khi mỗi người chúng ta luôn nhớ và chiêm ngắm tình yêu Chúa dành 
cho mình và được thúc bách sống yêu thương thì chúng ta biểu lộ rõ nét chúng ta 
là người môn đệ đích thật của Chúa Giêsu. 
Xin Đức Mẹ Maria phù giúp chúng ta sống yêu thương nhau chân thành và 
quảng đại để làm chứng cho niềm tin yêu của chúng ta vào Chúa Giêsu. 
                                                 Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.   
              Chính xứ 

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ 
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 

ĐT. 972-446-3461 
Khẩn cấp 520-465-4414 

Fax 972-446-9551 
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.  

Carrollton, TX 75006 
www.thanhtamdallas.org 

 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,  
12:30 trưa (trong mùa học)  

Vào 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước) 
Ngày thường: 6:30 chiều.  
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:30 

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. 

THÔNG TIN HÀNG TUẦN May 15, 2022 - CN V PHỤC SINH Năm C 

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              2 

 
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

15-05: Chúa Nhật V Phục Sinh 

16-05: Thứ Hai Tuần V Phục Sinh 

17-05: Thứ Ba Tuần V Phục Sinh 

18-05: Thứ Tư Tuần V Phục Sinh 

19-05: Thứ Năm Tuần V Phục Sinh 

20-05: Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh 

21-05: Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh 

22-05: Chúa Nhật VI Phục Sinh 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 08/05/2022: Giáo xứ nhận được 
$7,130.00 (bao gồm trong phong bì: $5,640.00, qua on-
line: $95.00, Loose cash: $1,194.00, Children: $201.00). 

Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người đã 
dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và 
quảng đại. 

 

THÔNG BÁO  

GIỜ LỄ ĐỔI CHIỀU THỨ BẢY NGÀY 21/05/2022 

Vào chiều thứ Bảy, ngày 21/05/2022, giáo xứ có các em 
được Rước Lễ Lần Đầu và Thánh lễ sẽ được cử hành sớm 
hơn vào lúc 5:00 pm. 

 

GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2022- 2023 

1. Về việc ghi danh cho năm học 2022-2023, trường 
GLVN Tôma Thiện sẽ chỉ có bốn Chúa Nhật để ghi danh 
và được chia làm hai đợt:  

    Đợt I: May 1, 2022, và May 15, 2022 (10:00 am - 1:00 
pm) 

    Đợt II: Sẽ thông báo sau 

2. Lệ phí $180/em. Sau hai đợt ghi danh này, lệ phí sẽ 
tăng lên $20 cho một em. 

3. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $40/em. 

4. Khi ghi danh cho các em mới, xin quý phụ huynh 
mang theo Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo.  

THÁNG HOA ĐỨC MẸ  

1.  Tháng 5 là tháng dâng hoa 
kính Đức Mẹ Maria. Giáo Hội 
dành riêng tháng này để đặc biệt 
kính mến Đức Maria là Mẹ của 
Chúa Giêsu nơi trần thế. 

2.  Trên cây Thập Giá, trước khi 
chết, Chúa Giêsu đã giao Đức Mẹ 
cho Thánh Gioan là môn đệ yêu 
quý của Chúa và Chúa cũng giao 

Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng 
kể lại Đức Mẹ cùng hiện diện với các môn đệ của Chúa 
trong các buổi đọc kinh cầu nguyện sau khi Chúa đã về 
trời. Chúng ta tin Mẹ Maria đã được Thiên Chúa đưa về 
trời và Mẹ luôn che chở và cầu bầu cho mỗi người chúng 
ta. 

3.  Những lúc gian nan nguy khốn cũng như khi được an 
bình hạnh phúc, chúng ta luôn biết chạy đến cùng Mẹ để 
được an ủi vỗ về che chở và dâng lời cảm tạ. Ở Việt 
Nam, tại Lavang - Quảng Trị, Mẹ Maria đã hiện ra nhiều 
lần để bênh vực, nâng đỡ và phù trì các giáo dân đã chạy 
trốn lên vùng rừng thiêng nước độc vì sự bách đạo, tàn 
sát người Công Giáo của hơn hai trăm năm trước. 

4.  Rất nhiều nhà thờ Việt Nam có tập tục rất dễ thương 
của tháng 5, đó là sau mỗi thánh lễ, mọi giáo dân với lời 
ca tiếng hát, đều tiến lên dâng hoa chúc tụng cảm tạ và 
mừng kính Mẹ. Dâng hoa cho Mẹ Maria, chúng ta cũng 
nhớ đến người mẹ của mỗi người chúng ta. 

- Xin dâng lên Mẹ hoa hồng của lòng yêu mến, xin Mẹ 
dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em 
mình như Chúa đã yêu chúng con. 
- Xin dâng lên Mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, xin Mẹ 
dạy chúng con sống phó thác và tin tưởng vào tình 
thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ. 
- Xin dâng lên Mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy 
vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước 
bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống. 
- Xin dâng lên Mẹ hoa trắng của sự trinh trong, xin Mẹ 
giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch 
tội. 
- Xin dâng lên Mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh 
tật, tang tóc, cô đơn, xin Mẹ dạy chúng con biết vui lòng 
chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước 
theo Đức Kitô, Con của Mẹ. 
 
+ Chúng ta cũng xin Mẹ cầu bầu, hộ trì cho toàn thế giới 
được sống chung hòa bình.     
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GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 

** Thứ Bảy 14/05 

Lễ 5:30 PM: Gia đình Nguyễn Ngọc Linh - Hạnh Trần 

** Chúa Nhật 15/05 

Lễ 9:00 AM: Gia đình ÔB Dan Pham 

Lễ 11:00 AM: Gia đình Bùi Trọng Hân - 
Phạm Thị Kim Hoàng 

** Thứ Bảy 21/05 

Lễ 5:00 PM: Các em trong lớp RLLĐ 

** Chúa Nhật 22/05 

Lễ 9:00 AM: Gia đình Nguyễn Văn Tú - Cao Thị Hạnh 

Lễ 11:00 AM: Võ Thành Tiến - Hoàng Kim Thuỷ 

 

DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA                              

Phạm Anne - Dâng hoa Đức Mẹ - Ngày lễ Mother's Day 
GĐ AC Hoàng Dung – Dâng hoa kính Mẹ 
Ẩn Danh - Xin dâng bông kính Mẹ Maria 
Ẩn Danh – Dâng hoa Đức Mẹ 
Ẩn Danh - Kính dâng bông Đức Mẹ  
GĐ AC Chế - Dâng hoa tạ ơn Chúa-Mẹ-Thánh Cả Giuse 
GĐ AC Tiến Lan - Dâng hoa Phục Sinh 
Bà Vân - Dâng hoa Phục Sinh 
Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 
Ẩn Danh - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ & Thánh Giuse 
 
 
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  

 

Thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần May 08, 2022 
Acct # 7547. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9437: Dâng 
cúng $5,000.00 
8694. Acct # 1977: Pledge $17,000.00; Dâng cúng tiếp 

$2,000.00 
8698. Acct # 1086: Dâng cúng $200.00 
8699. Acct # 1661: Dâng cúng $3,000.00 
8700. Acct # 1552: Dâng cúng $200.00 
8701. Acct # 1073: Dâng cúng $20.00 
8702. Acct # 1429: Pledge $6,248.00; Dâng cúng tiếp 
$200.00 
8703. Acct # 1271: Dâng cúng $100.00 
8704. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp 
$10.00 
8705. Acct # 2049: Pledge $170.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
8706. Acct # 1115: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp 
$40.00 
8707. Acct # 1035: Dâng cúng $140.00 
8708. Acct # 1883: Dâng cúng $100.00 
8709. Acct # 1732: Dâng cúng $5.00 
8710. Acct # 1964: Dâng cúng $7.00 
8711. Acct # 1956: Dâng cúng $20.00 
8712. Acct # 1812: Dâng cúng $500.00 
8713. Acct # 10316: Pledge $150.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
8714. Acct # 1833: Pledge $5,220.00; Dâng cúng tiếp 
$2,000.00 
8715. Acct # 1076: Dâng cúng $200.00 
8716. Acct # 2053: Dâng cúng $10.00 
8717. Acct # 1875: Dâng cúng $20.00 
8718. Acct # 1534: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp 
$500.00 
8719. Acct # 10256: Dâng cúng $613.00 
8720. Acct # 10310: Dâng cúng $20.00 
8721. Acct # 1451: Dâng cúng $3,000.00 
8722. Acct # 1064: Dâng cúng $75.00 
8723. Acct # Chị Thân Thị Huyền Châu: Dâng cúng 
$100.00 
8724. Acct # 1586: Dâng cúng $8,000.00 
8725. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1036: Pledge 
$3,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00 
8727. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$50.00 
 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần  

Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần May 08, 2022: $29,580.00. 
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HẠNH CÁC THÁNH 

THÁNG NĂM THÁNH ISIDORE  

Thánh Isidore là quan thầy của các 
nông dân và làng quê. Ðặc biệt, 
ngài là quan thầy của Madrid, Tây 
Ban Nha, và của Hội Nghị Ðời 
Sống Công Giáo Thôn Quê Hoa 
Kỳ.  

Khi lớn tuổi, ngài làm công cho 
gia đình ông Gioan de Vergas, 
một địa chủ giầu có ở Madrid, và 
trung thành làm việc cho đến mãn 
đời. Isidore kết hôn với một thiếu 

nữ đạo đức và chính trực mà sau này bà được tuyên xưng 
là thánh Maria de la Cabeza. Hai người có được một con 
trai nhưng chẳng may cậu chết sớm. Cả hai ông bà tin 
rằng ý Chúa không muốn hai người có con, do đó họ 
quyết định sống khiết tịnh cho đến suốt đời. 
 Isidore là người đạo đức thâm trầm bẩm sinh. Ngài thức 
dậy từ sáng sớm để đi lễ và dành thời giờ trong những 
dịp lễ lớn để đi viếng các nhà thờ ở Madrid và vùng phụ 
cận. Trong khi làm việc, ngài luôn chuyện trò với Thiên 
Chúa. Khi bị các đồng nghiệp cho rằng ngài trốn tránh 
nhiệm vụ qua việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày, lấy 
nhiều thời giờ để cầu nguyện, v.v., Isidore trả lời rằng 
ngài không còn lựa chọn nào khác hơn là tuân theo Ông 
Chủ tối cao. Truyền thuyết kể rằng, một sáng kia khi ông 
chủ đến cánh đồng để bắt quả tang Isidore trốn việc đi 
nhà thờ, ông thấy các thiên thần đang cầy cấy nơi khu 
ruộng của Isidore. 
Isidore còn nổi tiếng là thương người nghèo và cũng 
thường để ý đến việc chăm sóc loài vật. 
Isidore từ trần ngày 15 tháng Năm 1130, và được phong 
thánh năm 1622, cùng với các Thánh I-nhã, Phanxicô 
Xaviê, Têrêsa và Philip Nêri. 
 
Lời Bàn 
 Chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự ứng dụng nơi vị lao 
công thánh thiện này: Công việc lao động có phẩm giá; 
sự thánh thiện không bắt nguồn từ địa vị xã hội; sự 
chiêm niệm không lệ thuộc vào học thức; đời sống thanh 
bạch là con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc. 
 
Trích từ NguoiTinHuu.com  
 

SUNDAY REFLECTION 
NEW FOR ALL AGES 
By God’s goodness and com-
passion, the doors of His king-
dom have been opened to all 
who have faith, Jew or Gentile. 
That’s the good news Paul and 
Barnabas proclaim in today’s 

First Reading. With the coming of the Church—the new 
Jerusalem John sees in today’s Second Reading—God is 
“making all things new.” 
In His Church, the “old order” of death is passing away 
and God for all time is making His dwelling with the hu-
man race, so that all peoples “will be His people and 
God Himself will always be with them.” In this the 
promises made through His prophets are accomplished 
(see Ezekiel 37:27; Isaiah 25:8; 35:10). 
The Church is “the kingdom for all ages” that we sing of 
in today’s Psalm. That’s why we see the Apostles, under 
the guidance of the Spirit, ordaining “presbyters” or 
priests (see 1 Timothy 4:14; Titus 1:5). 
Anointed priests and bishops will be the Apostles’ suc-
cessors, ensuring that the Church’s “dominion endures 
through all generations” (see Philippians 1:1, note that 
the New American Bible translates episcopois, the Greek 
word for bishops, as “overseers”). 
Until the end of time, the Church will declare to the 
world God’s mighty deeds, blessing His holy name and 
giving Him thanks, singing of the glories of His king-
dom. 
In His Church, we know ourselves as His “faithful 
ones,” as those Jesus calls “My little children” in today’s 
Gospel. We live by the new law, the “new command-
ment” that He gave in His final hours. 
The love He commands of us is no human love but a su-
pernatural love. We love each other as Jesus loved us in 
suffering and dying for us. We love in imitation of His 
love. 
This kind of love is only made possible by the Spirit 
poured into our hearts at Baptism (see Romans 5:5), re-
newed in the sacrifice His priests offer in every Mass. 
By our love we glorify the Father. And by our love all 
peoples will know that we are His people, that He is our 
God. 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
new-for-all-ages-scott-hahn-reflects-on-the-fifth-sunday-
of-easter/) 
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Nhận làm Hoa: Đám Tang,    
Sinh Nhật, Bàn Thờ.  

 

* Nhiều kiểu mẫu        
đẹp theo yêu cầu.  
* Giao Hoa tận nơi  
quý khách muốn gởi.  

 Tiệm ở Denton cần gấp nhiều thợ 
Nail giỏi, full time biết làm bột    p/
w, nexgen, gel, tay chân nước.  
Tiệm khu Mỹ trắng, good income, 
chủ dễ chịu, hoà đồng. Cơ hội tốt 
cho những ai muốn co thu nhập tốt 
và chỗ làm thoải mái. Nếu muốn 

bao lương $750-$1200.  Liên lạc: 
940-367-5271 (Benny)  

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010  
Bus. 817-271-8128.  Cel. 817-899-6552.  

Bánh Bèo Chiên  
Bánh Bột Lọc  
Bún Bò Huế  
Bún Hến  

Bún Thịt Nướng  
Bún Chả Giò 

 Cơm Hến 
 

Cơm Gà Xối Mỡ  
Đặc Biệt: Mì Quảng Chính Gốc Đà Nẵng 
Nhận Đặc Tiệc: Họp Bạn & Sinh Nhật  

(Giá Phải Chăng) 

Open 7days a week  8 am - 8:30 pm 

   Minh Nguyễn, Realtor 
         United Real Estate Dallas 
Khi cần đến mọi dịch dụ 
địa ốc: Mua, bán, thuê nhà 
hay cơ sở thương mại, xin 
liên lạc:  
Phone:  (972)-567-6207 
Email: minhn5212@gmail.com 
Đặc biệt cho giáo dân Thánh Tâm 
Chúa Giêsu: 50% listing fees, giúp lại 
1% cho người mua nhà. 
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The rate is effec ve as of November 18 , 2019 and 
subject to change without no ce.    *APY = Annual 

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

CẦN  BÁN TIỆM NAIL ở thành phố 
Princeton, Texas.  Cách Dallas, Garland 
khoảng 35 phút, McKinney, Allen 
khoảng 15 phút.  

Tiệm rộng 2000 sqt. 19 ghế, 8 bàn, 2 
phòng wax.  Tiệm nằm kế bên Walmart.  
Mới build được hơn 1 năm.  Income 
$50,000 - $60,000/ tháng.  Rent $5,000. 
Bao lương $800 - $1,000.  Tiệm ở Lewis-
ville. Xin liên lạc: Thùy 480-686-1055 
hoặc Annie 408-693-6268  

RELIABLE ROOFING &                
INSULATION 
* Kiểm tra mái nhà miễn phí 
* Không trả tiền túi 
* Làm việc với bảo hiểm 
* Bảo đảm khách hàng hài lòng 
100%                                          
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https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  
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