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HÀNH TRÌNH ĐẾN THỜ LẠY CHÚA 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,   
Trong ngày lễ trọng mừng Chúa Hiển Linh hôm nay, chúng ta 
được mời gọi nhớ lại hành trình đức tin của chúng ta là để dẫn 
đến thờ lạy Chúa và hướng đến hạnh phúc nước Trời nơi đó 
chúng ta thờ lạy ca tụng và yêu mến Chúa muôn đời. 
Trong bài đọc I, Chúa đã tiên báo qua ngôn sứ Isaia là Ngài sẽ 

tỏ vinh quang cho muôn dân tộc. Đây là điềm báo trước niềm vui ca tụng Chúa 
không chỉ thuộc về một dân tộc Chúa chọn là Israel mà Chúa yêu thương cho các 
dân tộc nhận biết ánh sáng vinh quang Chúa để lần bước theo. 
Điều ngôn sứ nói trước được thể hiện rõ nơi câu chuyện Tin Mừng thuật lại các 
vị đạo sĩ từ Đông phương lên đường theo ánh sao lạ để thờ lạy Chúa Hài Nhi. 
Họ thực hiện hành trình theo ánh sao lạ và hành trình đó không có dễ dàng, tiện 
nghi hay luôn có sự thuận lợi. Hành trình đó đòi hỏi họ phải từ bỏ quê hương xứ 
sở để đến vùng đất khác và mới lạ. Họ lên đường chấp nhận có thể gặp nguy 
hiểm do bị cướp bóc. Chắc họ cũng gặp khó khăn khác biệt vì văn hóa, tập tục, 
nếp sống ở những nơi họ phải đi qua. Họ chấp nhận để đạt được điều lòng họ 
khao khát là muốn gặp Chúa Hài Nhi mới sinh. 
Bài Tin mừng cho thấy họ cũng bị lạc và cần thêm sự trợ giúp từ những con 
người chuyên môn về Kinh thánh và ngay cả từ kẻ bạo vương Hêrôđê. Những sự 
trợ giúp này đóng góp giúp cho các vị đạo sĩ tiếp tục lên đường để đạt tới đích 
của hành trình họ đã muốn thực hiện.  
Các lễ vật họ dâng mang biểu tượng nói lên niềm tin và yêu mến họ dành cho 
Chúa Hài Nhi. Vàng nói lên căn tính Chúa là Vua. Nhủ hương nhấn mạnh Ngài 
là Thiên Chúa. Mộc dược dùng để ướp xác nói lên Ngài sẽ chết.  
Chúng ta được nhắc nhở phải luôn kiên trì tìm kiếm để thờ phượng Chúa. Đến 
với Chúa, chúng ta hãy dâng cho Ngài mọi sự để chúng ta thuộc trọn về Chúa 
hơn.  
Xin Đức Mẹ Maria phù giúp và cầu bầu để chúng ta luôn lên đường theo sự dẫn 
dắt của Chúa và kiên trì thực hiện hành trình theo Chúa trong niềm tin và yêu 
mến.                                                                                                                              
     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 Jan 08, 2023  - CN LỄ HIỂN LINH NĂM A  

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

08-01: Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh, lễ trọng  

09-01: Thứ Hai, Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, lễ kính 

10-01: Thứ Ba Tuần I Thường Niên  

11-01: Thứ Tư Tuần I Thường Niên  

12-01: Thứ Năm Tuần I Thường Niên 

13-01: Thứ Sáu Tuần I Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ 

14-01: Thứ Bảy Tuần I Thường Niên 

15-01: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên 

 

BÁO CÁO  TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 01/01/2023: Giáo xứ nhận được 
$7,108.00 (bao gồm trong phong bì: $5,584.00, qua on-
line: $175.00, Loose cash: $1,349.00).  
Dâng cúng mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Jan 
01, 2023: $1,750.00 qua phong bì 
 
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 
01/2023 
Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà giáo dục  
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên 
chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là 
ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé 
nhất và dễ bị tổn thương nhất. 

 

THÁNH LỄ ĐẦU NĂM ÂM LỊCH VÀ NGHI THỨC 
LÀM PHÉP ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY NGÔI 
NHÀ THỜ MỚI 

Vào Chúa nhật, ngày 22/01/2023, Đức Giám mục Edward 
J. Burns, Giám mục của GP Dallas sẽ đến cử hành Thánh 
lễ Đầu Năm Âm Lịch lúc 11:00 am và có nghi thức làm 
phép đặt viên đá đầu tiên xây ngôi nhà thờ mới. Xin kính 
mời mọi người tham dự và những hội đoàn, xin mặc đồng 
phục. 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH NHẬN ĐẶT MUA ĐỒ CỦA 
NHÀ BẾP 

Từ Chúa nhật ngày 08/01/2023 trở đi, nếu ai muốn đặt 
mua đồ của Nhà Bếp, xin liên lạc với chị Liên (253) 203-
5003. 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỄ TẾT XUÂN QUÝ MÃO 
2023 

Thứ Bảy, ngày 21/01/2023: lễ chiều Chúa nhật lúc 
5:00 pm. 
Chúa nhật, ngày 22/01/2023: lễ sáng 9:00 am: Thánh 
Lễ Mồng Một Tết; lễ sáng 11:00 am do Đức Giám 
mục Edward J. Burns chủ tế. 
Thứ Hai, ngày 23/01/2023: lễ chiều 6:30 pm: Thánh lễ 
Mồng Hai Tết. 
Thứ Tư, ngày 24/01/2023: lễ chiều 6:30 pm: Thánh lễ 
Mồng Ba Tết. 

 
 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 
** Thứ Bảy 07/01 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Thu Phan – Lực Nguyễn   
** Chúa Nhật 08/01 
Lễ 9:00 AM: Gia đình Thanh Nguyễn 
Lễ 11:00 AM: Gia đình Võ Thành Tiến – Hoàng Kim 
Thuỷ 
 
** Thứ Bảy 14/01 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Kim Nhung - Nguyễn 
Quang Hải 
** Chúa Nhật 15/01 
Lễ 9:00 AM: Gia đình Nguyễn Minh Thái 
Lễ 11:00 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 January 01, 2023  
Acct # 1814: Dâng cúng $20.00 
10473. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1118: Dâng cúng 
$5,000.00 
10474. Acct # 1816: Dâng cúng $200.00 
10475. Acct # 1005: Dâng cúng $200.00 
10476. Acct # 1838: Dâng cúng $100.00 
10477. Acct # 1319: Dâng cúng $200.00 
10478. Acct # 1052: Dâng cúng $50.00 
10479. Acct # 1998: Dâng cúng $50.00 
10480. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10481. Acct # 1872: Dâng cúng $20.00 
10482. Acct # 2053: Dâng cúng $20.00 
10483. Acct # 1176: Dâng cúng $10.00 
10484. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp 
$20.00 
10485. Acct # 1409: Dâng cúng $200.00 
10486. Acct # 1745: Dâng cúng $10.00 
10487. Acct # 1818: Dâng cúng $60.00 
10488. Acct # 1684: Dâng cúng $20.00 
10489. Acct # 1743: Dâng cúng $100.00 
10490. Acct # 1839: Dâng cúng $200.00 
10491. Acct # 1516: Dâng cúng $20.00 
10492. Acct # 1609: Dâng cúng $9.00 
10493. Acct # 1555: Dâng cúng $60.00 
10494. Acct # 2034: Dâng cúng $20.00 
10495. Acct # 1282: Dâng cúng $20.00 
10496. Acct # 1559: Dâng cúng $20.00 
10497. Acct # 2047: Dâng cúng $20.00 
10498. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $600.00 
10499. Acct # 2038: Dâng cúng $20.00 
10500. Acct # 1131: Dâng cúng $20.00 
10501. Acct # 1285: Dâng cúng $20.00 
10502. Acct # 1029: Dâng cúng $20.00 
10503. Acct # 1223: Dâng cúng $50.00 
10504. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00 
10505. Acct # 1376: Dâng cúng $10.00 
10506. Acct # 2080: Dâng cúng $30.00 
10507. Acct # 1237: Dâng cúng $40.00 
10508. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00 
10509. Acct # 1767: Dâng cúng $20.00 
10510. Acct # 1579: Dâng cúng $20.00 
10511. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $860.00 
10512. Acct # 1881: Dâng cúng $100.00 
10513. Acct # 1535: Dâng cúng $20.00 
10514. Acct # 1993: Dâng cúng $100.00 
10515. Acct # 1412: Dâng cúng $26.00 
10516. Acct # 1416: Dâng cúng $100.00 
10517. Acct # 1017: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp 
$120.00 

10518. Acct # 1069: Pledge $30,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10519. Acct # 1156: Dâng cúng $200.00 
10520. Acct # 1659: Dâng cúng $200.00 
10521. Acct # 2007: Dâng cúng $100.00 
10522. Acct # 1045: Dâng cúng $10.00 
10523. Acct # 1706: Dâng cúng $10.00 
10525. Acct # 1142: Dâng cúng $20.00 
10526. Acct # 1892: Dâng cúng $20.00 
10527. Acct # 1552: Dâng cúng $500.00 
10528. Acct # 2071: Dâng cúng $100.00 
10529. Acct # 2017: Dâng cúng $100.00 
10530. Acct # Mr. LN: Dâng cúng $100.00 
10531. Acct # 1876: Dâng cúng $1,700.00 
 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần January 1, 2023:  $12,110.00. 

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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HẠNH CÁC THÁNH

8 THÁNG GIÊNG
CHÂN PHƯỚC ANGELA Ở FOLIGNO
(1248-1309)  

Ðã Một số vị thánh ngay từ nhỏ đã có 
dấu hiệu thánh thiện. Ðiều này không 
đúng với Chân Phước Angela. Ðược 
sinh trưởng trong một gia đình quyền 
thế ở Foligno, ngài chìm đắm trong 
việc kiếm tiền và tìm danh vọng xã 
hội. Ngay khi làm vợ và làm mẹ, ngài 
vẫn tiếp tục con đường sai lạc này. 

Khoảng 40 tuổi, ngài được một thị kiến và sau đó ngài 
nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời nên đã tìm đến sự trợ 
giúp của Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Cha giải tội 
của ngài đã giúp ngài thay đổi đời sống, tận hiến cho sự 
cầu nguyện và thi hành đức bác ái. 

Sau khi bà Angela hoán cải được ít lâu thì chồng và con 
đều từ trần. Bà bán hết của cải và gia nhập dòng Ba Phan-
xicô. Bà miệt mài chiêm niệm trước tượng Ðức Kitô trên 
thập giá và phục vụ người nghèo ở Foligno như một y tá 
và sẵn sàng đi xin xỏ khi họ có nhu cầu. Các phụ nữ khác 
theo gương bà đã đến tiếp tay với công việc của bà trong 
hội dòng ba này. 

Theo lời khuyên của cha giải tội, bà Angela đã viết lại 
cuốn Sách Thị Kiến và Huấn Thị. Trong sách ấy, bà viết 
lại những lần bị cám dỗ sau khi hoán cải; cũng như những 
lần được kết hợp cách bí nhiệm với Ðức Kitô và ơn mặc 
khải. Cuốn sách này và đời sống của bà đã giúp bà được 
gọi là "Thầy Các Thần Học Gia." 

Bà từ trần năm 1309 và được chôn cất trong nhà thờ 
Thánh Phanxicô ở Foligno. Nhiều phép lạ được ghi nhận 
ở đây. Bà được tôn vinh chân phước năm 1693. 

Lời Bàn 

Những ai sống ở Hoa Kỳ ngày nay có thể hiểu được sự 
cám dỗ của Chân Phước Angela khi cố gia tăng giá trị của 
mình bằng cách tích lũy tiền của, danh vọng và quyền lực. 
Càng kiếm thêm cho mình bao nhiêu, ngài càng trở nên 
ích kỷ bấy nhiêu. Khi nhận ra sự vô giá của chính con 
người mình, vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương, 
ngài thực sự ăn năn sám hối và sống rất bác ái với người 
nghèo. Những gì trước đây ngài cho là điên khùng thì bây 
giờ đã trở nên thật quan trọng. Con đường từ bỏ chính 
mình mà ngài đã theo là con đường của mọi người thánh 
thiện. 
Trích từ NguoiTinHuu.com  

SUNDAY REFLECTION 
A King to Behold 

An “epiphany” is an appear-
ance. In today’s readings, with 
their rising stars, splendorous 
lights, and mysteries revealed, 
the face of the Child born on 
Christmas day appears. 

Herod, in today’s Gospel, asks 
the chief priests and scribes 
where the Messiah is to be 
born. The answer Matthew 

puts on their lips says much more, combining two strands 
of Old Testament promise—one revealing the Messiah to 
be from the line of David (see 2 Samuel 2:5), the other 
predicting “a ruler of Israel” who will “shepherd his 
flock” and whose “greatness shall reach to the ends of the 
earth” (see Micah 5:1–3). 

Those promises of Israel’s king ruling the nations resound 
also in today’s Psalm. The psalm celebrates David’s son, 
Solomon. His kingdom, we sing, will stretch “to the ends 
of the earth,” and the world’s kings will pay him homage. 
That’s the scene too in today’s First Reading, as nations 
stream from the East, bearing “gold and frankincense” for 
Israel’s king. 

The Magi’s pilgrimage in today’s Gospel marks the ful-
fillment of God’s promises. The Magi, probably Persian 
astrologers, are following the star that Balaam predicted 
would rise along with the ruler’s staff over the house of 
Jacob (see Numbers 24:17). 

Laden with gold and spices, their journey evokes those 
made to Solomon by the Queen of Sheba and the “kings 
of the earth” (see 1 Kings 10:2, 25; 2 Chronicles 9:24). 
Interestingly, the only other places where frankincense 
and myrrh are mentioned together are in songs about Sol-
omon (see Song of Songs 3:6; 4:6, 14). 

One greater than Solomon is here (see Luke 11:31). He 
has come to reveal that all peoples are “co-heirs” of the 
royal family of Israel, as today’s Epistle teaches. 

His manifestation forces us to choose: will we follow the 
signs that lead to Him as the wise Magi did? Or will we be 
like those priests and scribes who let God’s words of 
promise become dead letters on an ancient page? 
 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/a
-king-to-behold-scott-hahn-reflects-on-the-feast-of-the-
epiphany/) 
 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              5 

 

Muốn chuyển nhượng một đôi mộ 
chồng ở trong khu Vietnam 
tại  nghĩa trang Calvery Hill. Xin 
liên lạc chị Hiếu ở số 214-606-8223 

Nhận làm Hoa: Đám Tang,    
Sinh Nhật, Bàn Thờ.  
* Nhiều kiểu mẫu        
đẹp theo yêu cầu.  
* Giao Hoa tận nơi  
quý khách muốn gởi.  

 

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  
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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  

Minh Nguyễn, 
Realtor 
         United Real Estate 
Dallas 
Khi cần đến mọi dịch vụ 
địa ốc: Mua, bán, thuê nhà hay cơ sở 
thương mại, xin liên lạc:  
Phone:  (972)-567-6207 
Email: minhn5212@gmail.com 
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Tuyển nhân viên 

SMART INSURED SOLUTIONS là nơi quý vị tìm kiếm và so sánh tất cả các 
loại bảo hiểm cần thiết cho cuộc sống từ nhiều công ty khác nhau.  Chúng tôi 
ngày càng phát triển và cần tuyển thêm nhân viên thành thạo Anh-Việt. 

Vị trí cần:  Sale agent, Service agent, Office manager, Receptionist.  Full time 
and part time are welcomed to apply.   

Salary:  base salary + commission bonus 

Chúng tôi cần người thích học hỏi với ý định phát triển nghề nghiệp trên lãnh 
vực tài chánh gia đình.  Nếu bạn là người có tinh thần trách nhiệm thích giao 
tiếp, phục vụ và giúp đỡ cộng đóng. 

xin gửi Resume Info@SmartInsured.pro . 

Tel: (214) 856-8621 ask for Tommy;  Web:  www.InsuranceRateStore.com 
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