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ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,  
Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể mầu nhiệm Con 
Chúa giáng trần. Đây là mầu nhiệm cao cả và trọng đại của 
niềm tin Kitô giáo. Phải là ơn Chúa mạc khải ban cho mà 
chúng ta được nhận biết Thiên Chúa chúng ta tin yêu tôn 
thờ đã chọn lựa xuống trần gian, sinh ra trong trần thế và 
sống đời sống con người như bao nhiêu người khác. 

Chúng ta được nghe mạc khải Ngôi Lời đã làm người và 
cư ngụ giữa chúng ta. Đây là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ tình yêu thương dành 
cho nhân loại chúng ta. Ngài chọn lựa muốn đến ở cùng nhân loại và chia sẻ 
cuộc sống trần thế của chúng ta. Ngài sống trong trần thế rồi đây đều trải qua và 
biết thế nào là bị hất hủi, bị bách hại, bị hãm hại, đau khổ và cái chết. Ngài cũng 
vui cười và khóc than như bao nhiêu người khác. Ngài biết rõ cuộc sống của 
chúng ta cơ cực, đau khổ và biết hậu quả của tội lỗi gây ra cho con người ra sao 
và muốn chia sẻ tất cả cuộc sống của chúng ta. Đó là mầu nhiệm của tình yêu. 

Chúa đến trần gian là để cứu độ chúng ta. Chúa gánh tội cho chúng ta để chúng 
ta được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Tự sức mình chúng ta không thể đền bù tội 
lỗi đã xúc phạm đến chính Chúa. Nay chính con Chúa giáng trần trở thành một 
người trong nhân loại và đã bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và tín thác đối với 
Chúa Cha qua con đường xuống thế, con đường của hi sinh, thương khó, cái chết 
và phục sinh để cứu nhân loại chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng trong các kinh 
tin kính và hôm nay chúng ta tuyên xưng và mừng kính trọng thể mầu nhiệm 
Chúa giáng trần là để cứu độ chúng ta. 

Bài đọc I cũng nhấn mạnh là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho tất cả nhân loại. 
Và đây là tin mừng cho nhân loại. Đẹp thay những ai mang tin mừng và chia sẻ 
tin mừng này cho những người khác. Xin Chúa ban cho chúng ta biết tham gia 
vào sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ này. 

Xin Đức Mẹ Maria phù giúp và cầu bầu để chúng ta có niềm hân hoan vui mừng 
nhận biết Chúa yêu thương cứu độ mình và xin Chúa cho chúng ta biết trở thành 
người mang tin mừng yêu thương cứu độ của Chúa đến cho tha nhân. 

                                                           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)  

và 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước) 
Ngày thường: 8:30 sáng, 6:30 chiều.  

Lễ buộc: 8:30 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 Dec 25, 2022  - CN LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM A  

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 

25-12: Chúa Nhật, Chúa Giáng Sinh, lễ trọng và buộc 

26-12: Thứ Hai, Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, lễ 
kính 

27-12: Thứ Ba, Thánh Gioan Tông Đồ, lễ kính  

28-12: Thứ Tư, Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo, lễ kính  

29-12: Thứ Năm, Ngày thứ Năm trong Tuần Bát Nhật 
Giáng Sinh 

30-12: Thứ Sáu, Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và 
Thánh Giuse, lễ kính  

31-12: Thứ Bảy, Ngày thứ Bảy trong Tuần Bát Nhât 
Giáng Sinh 

01-01: Chúa Nhật, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng  

 

BÁO CÁO  TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 18/12/2022: Giáo xứ nhận được 
$6,186.00 (bao gồm trong phong bì: $4,665.00, qua on-
line: $175.00, Loose cash: $1,279.00, Children: $67.00). 

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  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
12/2022 
Ý cầu nguyện: Cầu cho các tổ chức thiện nguyện. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tổ chức thiện nguyện và 
thúc đẩy sự phát triển của con người, để họ tìm thấy nhiều 
người sẵn sàng dấn thân cho công ích, và tìm ra những 
cách thức hợp tác mới trên bình diện quốc tế  

CHẦU THÁNH THỂ 

Vào thứ Sáu, ngày 30/12/2022 ngày lễ kính Thánh Gia 
Thất, tại nhà thờ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể cử hành lúc 
5:30 pm trước lễ 6:30 pm để cầu nguyện cho các gia 
đình. 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀY LỄ 

. Lễ Giáng Sinh: lễ trọng và buộc 

. Chiều tối thứ Bảy ngày 24/12/2022: Lễ lúc 5:30 
pm và 8:00 pm  

. Sáng Chúa nhật ngày 25/12/2022: lúc 10:00 am  

. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 
01/01/2022): lễ trọng  

. Lễ vọng (thứ Bảy ngày 31/12/2022) lúc 5:30 pm 

. Lễ chính ngày (Chúa nhật ngày 01/01/2023): lúc 
9:00 am và 11:00 am 
 
 
 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 
** Thứ Bảy 24/12 

Lễ 8:00 PM: Gia đình Joseph Tiến – Maria Bích Huyền  

** Chúa Nhật 25/12 

Lễ 10:00 AM: Gia đình Xếp – Hà Trần 
 
 
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA                              
 Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 

Christine Do - Dâng hoa kính Đức Mẹ và xin như ý. 

Ẩn Danh - Xin dâng hoa lên Đức Mẹ 

Bác Chiến - Dâng hoa, tạ ơn Đức Mẹ & Thánh Giuse 

Khanh Dương - Xin dâng hoa tạ ơn Mẹ 

Bà Vân - Dâng cúng mua hoa Noel 

GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ 

Ẩn Danh - Xin dâng hoa cho Đức Mẹ 

GĐ Trúc Hoàng - Dâng hoa tạ ơn và xin ơn hoán cải. 

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 
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 DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  
Thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
 
 
 
 
 
 
Tuần December 18, 2022  
10389. Acct # 1110: Dâng cúng $500.00 
10390. Acct # 1239: Dâng cúng $100.00 
10391. Acct # 1076: Dâng cúng $200.00 
10392. Acct # 1262: Dâng cúng $500.00 
10393. Acct # 1546: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$50.00 
10394. Acct # 1864: Dâng cúng $1,000.00 
10397. Acct # 2023: Dâng cúng $5.00 
10398. Acct # 1285: Pledge $4,540.00; Dâng cúng tiếp 
$20.00 
10399. Acct # 1989: Dâng cúng $20.00 
10400. Acct # 1995: Dâng cúng $300.00 
10402. Acct # 2031: Dâng cúng $10.00 
10403. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10404. Acct # 10310: Dâng cúng $25.00 
10405. Acct # 1659: Dâng cúng $7.00 
10406. Acct # 1141: Dâng cúng $200.00 
10407. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00 
10408. Acct # 1986: Dâng cúng $100.00 
10409. Acct # 1297: Dâng cúng $700.00 
10414. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $500.00 
10416. Acct # A PH: Dâng cúng $200.00 
10418. Acct # GXTT Quán: Dâng cúng $300.00 
10419. Acct # GXTT Quán: Dâng cúng $6,874.00 
10420. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $400.00 
10421. Acct # GXTT Quán: Dâng cúng $4,120.00 
10422. Acct # 1754: Dâng cúng $1,000.00 
10424. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2035: Dâng cúng 
$5,000.00 
10425. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1884: Dâng cúng 
$2,000.00 
10426. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1416: Dâng cúng 
$3,000.00 
10427. [MATCHINGFUNDS] Acct # 10309: Dâng cúng 
$5,000.00 
10428. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1329: Dâng cúng 
$5,000.00 
10429. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1923: Dâng cúng 
$2,000.00 
10430. Acct # 1807: Dâng cúng $100.00 
10431. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10432. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
10433. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10434. Acct # 1318: Dâng cúng $50.00 
10435. Acct # 2043: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 

10436. Acct # 1126: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
10437. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10438. Acct # 1977: Pledge $17,000.00; Dâng cúng tiếp 
$250.00 
10439. Acct # 1616: Dâng cúng $100.00 
10440. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00 
10441. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00 
10442. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10443. Acct # 1321: Dâng cúng $150.00 
10444. Acct # 1493: Dâng cúng $1,000.00 
10446. Acct # 1361: Dâng cúng $100.00 
 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần December 18, 2022: $42,001 

Kính Chúc Quý Vị Một Q ý
Mùa Giáng Sinh An Lành, G g
Thánh Đức.

g
ức.ứ  

Một Năm Mới Hạnh Phúc,  
Thịnh Vượng Và Tràn Đầy g y
Ân Sủng Của Thiên Chúa g
Cùng Mẹ Maria Và Thánh g
Cả GiuSe.Se.S  
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25 THÁNG MƯỜI HAI 

NGÀY SINH NHẬT ÐỨC GIÊSU 

Ðã đến lúc Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương 
chúng ta. Mẹ Người là Ðức Maria và Thánh Giuse phải 
rời bỏ căn nhà yêu dấu ở Nagiarét để đến Bêlem. Lý do 
là vì hoàng đế Rôma muốn kiểm tra dân số. Vì Ðức Ma-
ria và Thánh Giuse thuộc về dòng họ vua Ðavít nên các 
ngài phải về Bêlem. Hoàng đế ra lệnh, nhưng lệnh ấy lại 
hoàn thành hoạch định của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói 
rằng Ðấng Cứu Thế sẽ sinh ra ở Bêlem. 

 Ðó là một hành trình khó khăn cho Ðức Maria vì núi đồi 
hiểm trở. Nhưng ngài cảm thấy bình an vì biết rằng đang 
thi hành ý Chúa. Ngài vui mừng khi nghĩ đến người con 
sắp chào đời. Khi các ngài đến Bêlem, họ không tìm ra 
được chỗ trọ. Sau cùng, họ tìm thấy nơi trú ngụ trong 
một cái hang. Ở đó, trong một cái chuồng thô sơ và Con 
Thiên Chúa đã giáng sinh. Ðức Maria bọc Hài Nhi trong 
tấm vải và đặt nằm trong máng cỏ. Chúa chúng ta đã 
chọn sinh ra trong cảnh nghèo hèn để chúng ta đừng ao 
ước sự giầu sang và tiện nghi. Chính đêm Hài Nhi Giêsu 
giáng trần, Thiên Chúa đã sai các thiên thần loan báo tin 
vui. Các thiên sứ không được sai đến với vua chúa. Họ 
cũng không được sai đến với các học giả hay các thầy 
thượng tế. Họ được sai đến với các mục đồng nghèo hèn, 
đang chăm sóc súc vật ở mé đồi gần Bêlem. Sau khi 
được các thiên thần báo tin, các mục đồng đã vội vã đến 
thờ lạy Ðấng Cứu Tinh của nhân loại. Sau đó họ ra về 
trong niềm tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. 

Các ngôn sứ và thượng phụ của Cựu Ước được an ủi khi 
biết rằng sẽ có ngày Ðấng Cứu Thế đến với nhân loại. 
Giờ đây, Người đã sinh ra giữa chúng ta. Ðức Kitô đã 
đến vì tất cả mọi người chúng ta. Kinh Thánh viết: 
"Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi Người 
đã ban Con một của Người."  

Giáng Sinh là thời điểm giúp chúng ta ý thức hơn bao 
giờ hết là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 
 
Trích từ NguoiTinHuu.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDAY REFLECTION 
 

New Song 
The Church’s Liturgy rings in 
Christmas with a joyful noise. 
We hear today of uplifted 
voices, trumpets and horns, 
and melodies of praise. 

In the First Reading, Isaiah 
fortells Israel’s liberation 

from captivity and exile in Babylon. He envisions a trium-
phant homecoming to Zion marked by joyful singing. 

The new song in today’s Psalm is a victory hymn to the 
marvelous deeds done by our God and King. 

Both the prophet and psalmist sing of God’s power and 
salvation. God has shown the might of His holy arm, they 
say. This language recalls the Exodus, where the people 
first sang of God’s powerful arm that shattered Israel’s 
enemy, Egypt (see Exodus 15:1, 6, 16). 

The coming of the Christ child into the world fulfills all 
that the Exodus and the return from exile prefigured. 

In Jesus, all nations to the ends of the earth will see the 
victory of God over the forces of sin and death. 

Jesus is the new king. He is the royal firstborn son and 
Son of God promised to David, as we hear in today’s 
Epistle (see Psalms 2:7; 2 Samuel 7:14). 

And as our Gospel reveals, He is the Word of God, the 
one through whom the universe was created, the one 
through whom the universe is sustained. 

In speaking to us through His Son, God has unveiled a 
new age, the last days. 

The new age is a new creation. In the beginning, God 
spoke His Word and light shone in the darkness. Now, in 
this new age, He sends us the true light to scatter the dark-
ness of a world that has exiled itself from God. 

He is the one Isaiah foretold—who brings good tidings of 
peace and salvation, who announces to the world that God 
has come to dwell and to reign (see Revelation 21:3–4). 

So we sing a new song on Christmas. It is the song of 
those who have believed in the Christ child and have been 
born again—who have by grace been given the power to 
become children of God. 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
new-song-scott-hahn-reflects-on-the-nativity-of-the-lord/) 
 


