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PHÚC LÀNH CHÚA BAN 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,   
Trong phần Tâm Thư Mục Vụ tuần này tôi xin được 
phép chia sẻ và nói lên những tâm tình từ đáy lòng 
trước khi tôi rời giáo xứ để thi hành sứ vụ mới mà 
Chúa muốn cho tôi. 

Trong thời gian 18 năm của sứ vụ linh mục từ khi 
chịu chức đến giờ, giáo xứ Thánh Tâm đây là nơi tôi phục vụ trong thời gian dài 
nhất. Khoảng thời gian là 7 năm 7 tháng. Tôi tạ ơn Chúa dẫn dắt tôi đến giáo xứ 
này và trong thời gian này tôi đón nhận được biết bao tình thương ơn lành từ 
Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Tôi cũng học hỏi và thấy nhiều điều 
đẹp về lòng quý mến cộng tác và sự hy sinh của các giáo dân.  

Tôi luôn nhớ đến những sự hy sinh của rất nhiều cá nhân, gia đình và hội đoàn 
trong tinh thần yêu thương giáo xứ, giúp đỡ các linh mục tu sĩ và tương trợ lẫn 
nhau để giúp cho các công việc chung của giáo xứ luôn có sự tốt đẹp và thăng 
tiến. Những sự hy sinh của các thầy cô giáo và thiện nguyện viên trong các công 
việc giáo dục đức tin và văn hóa của khối giáo dục làm cho tôi thấy sự phát triển 
của giáo xứ và lòng yêu mến dành cho các con em trong giáo xứ. Tôi luôn cảm 
phục sự hy sinh rất nhiều quảng đại của các bác, cô chú và anh chị em trong Ban 
Nhà Bếp. Tôi luôn quý và hãnh diện về tinh thần phục vụ, khả năng và sự quan 
tâm của các ca viên trong các ca đoàn dành cho nhau và dành cho giáo xứ. 
Những sự nhiệt tình hy sinh và trách nhiệm của nhiều người trong các công việc 
tông đồ đưa rước Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, bảo trì, cắt cỏ, dọn dẹp, vệ 
sinh, trang trí, chụp hình, quay phim, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, … luôn cho 
thấy sự yêu thương và quan tâm của các giáo dân đối với nhà thờ và giáo xứ. Tôi 
cảm phục sự hy sinh và khả năng cao của các anh chị trong các hội đồng, và Ban 
giúp cộng tác vào việc điều hành chung của giáo xứ và nhất là các chương trình 
gây quỹ trong các năm qua. 

Tôi tạ ơn Chúa cho giáo xứ vì những điều tốt mà chúng ta có. Trong những dịp 
tổ chức gây quỹ, chúng ta nhận thấy nhiều người trợ giúp trong các công tác 
giúp cho giáo xứ luôn có những thành quả tốt đẹp. Một điểm nổi bật là trong 
giáo xứ chúng ta thấy có nhiều sự nối kết làm việc chung với nhau vì lợi ích 
chung của giáo xứ. Tôi cám ơn mọi tấm lòng quảng đại hy sinh dâng cúng và 
đóng góp để giáo xứ chúng ta có thể đạt đến thời điểm được phép xây ngôi nhà 
thờ mới và có nghi thức làm phép đặt viên đá đầu tiên vào cuối tháng Giêng năm 
2023 này. 

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 29, 2023  - CN TUẦN IV TN NĂM A  

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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Tôi nhớ đến những kỷ niệm đẹp với giáo xứ. Tôi đặt làm 
và đưa tượng Đức Mẹ Lavang và tượng Thánh Giuse 
đến khuôn viên giáo xứ và giúp cho chúng ta thấy sự ấm 
áp bảo vệ chở che của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Tôi 
đã xin được rước Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến 
giáo xứ vào tháng 06 năm 2017 trong năm kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tôi có niềm vui dẫn dắt 
một số giáo dân đi các chuyến hành hương mà trong đó 
có chuyến đi kính viếng các đền thờ Đức Mẹ Fatima, Lộ 
Đức năm 2017, hành hương Đất Thánh năm 2019, kính 
viếng Cầu Thang Thánh Giuse ở Santa Fe năm 2021, đi 
Canada năm 2022. 
Nhờ bởi ơn Chúa soi sáng và ban ơn cùng sự cứu giúp 
phù hộ chở che của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 
và tấm lòng yêu thương cộng tác của quý vị dành cho 
giáo xứ, dành cho tôi mà tôi có thể thi hành sứ vụ tại 
giáo xứ trong khả năng của tôi.  
Tôi là con người với những yếu hèn và thân phận tội lỗi. 
Tôi xin lỗi tất cả vì những sai phạm, thiếu sót và gương 
mù. Xin hãy tha thứ cho tôi và cầu nguyện cho tôi để tôi 
sống đẹp lòng Chúa hơn trong ơn gọi và sứ vụ linh mục. 
Tôi cầu nguyện cho giáo xứ luôn thăng tiến trong lòng 
yêu thương, nhiệt thành và hiệp nhất. 
Bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay cho chúng ta 
nghe các mối phúc của Nước Chúa. Phúc Chúa ban cho 
ở đây là do tình yêu thương của Chúa tuôn đổ trên 
những tâm hồn đặt Chúa trước tiên và trên hết. Những 
tâm hồn luôn tìm nương tựa vào Chúa và chọn Chúa là 
tất cả và cùng đích. Khi mỗi chúng ta sống trong tương 
quan tốt với Chúa và tha nhân thì chúng ta sẽ luôn bước 
đi trong con đường hưởng nhận phúc lành của Chúa. 
Xin Đức Mẹ Maria phù giúp và cầu bầu để chúng ta 
luôn sống đẹp lòng Chúa và hưởng nhận muôn phúc 
lành của Chúa. 
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. 
Chính xứ 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

29-01: Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên 
30-01: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên 
31-01: Thứ Ba, Thánh Gioan Bosco, Linh mục, lễ nhớ 
01-02: Thứ Tư Tuần IV Thường Niên 
02-02: Thứ Năm, Dâng Chúa Trong Đền Thờ, lễ kính 
03-02: Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
Thánh Blaise, Giám mục, Tử đạo, Thánh Angariô, Giám 
mục 
04-02: Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên 
05-02: Chúa Nhật Tuần V Thường Niên 

BÁO CÁO  TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 22/01/2023: Giáo xứ nhận được 
$6,557.00 (bao gồm trong phong bì: $5,116.00, qua on-
line: $40.00, Loose cash: $1,263.00, Children: $138.00). 

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 
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 

Do có sự thay đổi đột xuất và khẩn cấp nên Đức Giám 
mục Edward J. Burns sẽ không đến cử hành Thánh lễ vào 
Chúa nhật Jan 22, 2023 và cử hành nghi thức làm phép đặt 
viên đá đầu tiên xây ngôi nhà thờ mới. Chương trình có sự 
thay đổi và Đức Giám mục sẽ đến giáo xứ chủ tế Thánh lễ 
vào chiều thứ Bảy Jan 28, 2023 lúc 5:30 pm và cử hành 
nghi thức làm phép đặt viên đá đầu tiên xây ngôi nhà thờ 
mới. Xin kính mời mọi người tham dự. Xin các hội đoàn 
như Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công 
Giáo, Đoàn TNTT và các ca đoàn 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. 
 
 XỔ SỐ HỘI CHỢ TẾT 2023 

Vé số trúng giải duy nhất vào dịp xổ số trong Hội Chợ Tết 
2023 là số 002. Đã có người trúng giải này. Giải trúng là 1 
chiếc xe mà giáo xứ trả ra cao nhất là 40 ngàn usd. 

 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              3 

 GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 
** Thứ Bảy 28/01 

Lễ 5:30 PM: Sắp xếp riêng 

** Chúa Nhật 29/01 

Lễ 9:00 AM: Gia đình Nguyễn Văn Chung - Trâm Thùy 
Nguyễn  

Lễ 11:00 AM: Gia đình Lâm Đỗ & Christine Đỗ 

** Thứ Bảy 04/02 

Lễ 5:30 PM: Gia đình Tuấn - Thoa 

** Chúa Nhật 05/02 

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

Lễ 11:00 AM: Gia đình Bùi Trọng Hân - 
Phạm thị kim Hoàng 
 
 
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA                              
 Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 

Bác Chiến - Dâng hoa kính Đức Mẹ 

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 cúng tiền hoa cho Đức Mẹ 

Yến Lâm - Dâng hoa tạ kính Đức Mẹ  

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  
Thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
 
 
 
 
 
 
Tuần January 22, 2023  
10593. [HCT]Acct # 1531: $1,500.00 
10594. Acct # 1847: Dâng cúng $20.00 
10595. Acct # 1271: Dâng cúng $20.00 
10596. Acct # 2067: Dâng cúng $100.00 
10597. Acct # 1745: Dâng cúng $9.00 
10598. Acct # 2022: Dâng cúng $20.00 
10599. Acct # 1237: Dâng cúng $28.00 
10600. Acct # 2002: Dâng cúng $50.00 
10601. Acct # 2031: Dâng cúng $20.00 
10602. Ẩn Danh SC: Dâng cúng $1,560.00 
10603. Acct # 1420: Dâng cúng $200.00 
10604. Acct # 1236: Dâng cúng $100.00 
10605. Acct # 10310: Dâng cúng $50.00 
10606. Acct # 1396: Dâng cúng $700.00 
10607. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10608. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10609. Acct # 1361: Dâng cúng $100.00 
10610. Acct # 1531: Dâng cúng $8.00 
10611. [MATCHINGFUNDS]Acct # 13031: Dâng cúng 
$2,000.00 
10615. [HCT]Acct # 1297: $1,500.00 
10616. [HCT]Acct # 1108: $1,500.00 
10617. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00 

 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần January 22, 2022: $9,785.00. 
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HẠNH CÁC THÁNH 

29 THÁNG GIÊNG 
THÁNH GENEVIEVE 

Thánh Genevieve sinh 
khoảng năm 422 ở 
Nanterre, là ngôi làng 
nhỏ bé cách Balê chừng 
bốn dặm. Ngay khi còn 
nhỏ, thánh nữ đã tận 
hiến cuộc đời cho Ðức 
Giêsu. Sau khi cha mẹ 
từ trần, Genevieve sống 
với bà nội. Ngài dành 
nhiều thời giờ để cầu 
nguyện hàng ngày, do 
đó, ngài rất gần gũi với 
Ðức Giêsu và muốn 

đem Tin Mừng đến cho mọi người. Genevieve là một 
con người tử tế, độ lượng. Ngài giúp đỡ tha nhân theo 
kiểu cách riêng của ngài. 

 Lúc bấy giờ, dân chúng ở Balê đang trốn chạy vì một đạo 
quân ghê gớm sửa soạn đến tấn công họ. Thánh nữ bước 
ra can thiệp. Ngài khuyên dân chúng hãy tin tưởng vào 
Thiên Chúa. Ngài nói nếu họ ăn năn sám hối, họ sẽ được 
bảo vệ. Dân chúng thi hành như lời ngài bảo, và đạo quân 
hung dữ người Huns bỗng dưng quay bước. Thành phố 
không sứt mẻ một chút gì. 

 Thánh Genevieve thi hành đức bác ái và vâng phục ý 
Chúa mọi ngày trong đời sống, chứ không chỉ lúc nào có 
nhu cầu. Ngài không bao giờ bỏ cuộc khi cố gắng thi hành 
công việc tốt lành. Sự trung thành với Chúa Giêsu và sự 
can đảm là những chứng tích đặc biệt mà ngài để lại cho 
chúng ta. 

 Noi gương ngài, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà 
lãnh đạo. Xin Thiên Chúa dẫn dắt họ để đem lại ích lợi 
cho mọi người dân.thiện. 
Trích từ NguoiTinHuu.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDAY REFLECTION 
The Blessed Path 

In the readings since Christ-
mas, Jesus has been revealed 
as the new royal son of David 
and Son of God. He is sent to 
lead a new exodus that brings 
Israel out of captivity to the 
nations and brings all the na-
tions to God. 

As Moses led Israel from 
Egypt through the sea to give 

them God’s law on Mount Sinai, Jesus too has passed 
through the waters in baptism. Now, in today’s Gospel, 
He goes to the mountain to proclaim a new law—the law 
of His Kingdom. 

The Beatitudes mark the fulfillment of God’s covenant 
promise to Abraham—that through his descendants all the 
nations of the world would receive God’s blessings 
(see Genesis 12:3; 22:18). 

Jesus is the son of Abraham (see Matthew 1:1). And 
through the wisdom He speaks today, He bestows the Fa-
ther’s blessings upon “the poor in spirit.” 

God has chosen to bless the weak and lowly, those foolish 
and despised in the eyes of the world, Paul says in today’s 
Epistle. The poor in spirit are those who know that noth-
ing they do can merit God’s mercy and grace. These are 
the humble remnant in today’s First Reading, taught to 
seek refuge in the name of the Lord. 

The Beatitudes reveal the divine path and purpose for our 
lives. All our striving should be for these virtues—to be 
poor in spirit; meek and clean of heart; merciful and mak-
ers of peace; seekers of the righteousness that comes from 
living by the law of Kingdom. 

The path the Lord sets before us today is one of trials and 
persecution. But He promises comfort in our mourning 
and a great reward. 

The Kingdom we have inherited is no earthly territory but 
the promised land of heaven. It is Zion where the Lord 
reigns forever. And, as we sing in today’s Psalm, its bless-
ings are for those whose hope is in the Lord. 
 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
the-blessed-path-scott-hahn-reflects-on-the-fourth-sunday
-in-ordinary-time/) 
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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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