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MƯU MÔ QUỶ QUYỆT 

Trọng kính quý anh chị em, 

Ma qủy là loài xảo quyệt, luôn dùng mọi mưu kế 
để dụ dỗ con người. Chúng biết lòng tham vô hạn 
và lòng ước muốn không đáy của con người, dù 
chỉ một chút hứa hẹn đẹp nào đó thôi cũng đủ để 
chúng kéo dụ con người.  

Ngay từ khởi đầu, tổ tiên con người, Adam và Eva, đã rơi vào âm mưu xảo trá 
của chúng.   
Mối nguy hiểm cho những tâm hồn luôn có cái nhìn bi quan trong cuộc sống tạo 
thế cho ma quỷ hoạt động: 
Ðang sống trong hồng phúc, mà chỉ thấy toàn khổ đau.  
Ðang được yêu mến, mà chỉ thấy cuộc đời đầy cay đắng. 
Ðang được đối xử tốt, mà chỉ thấy toàn sự xấu xa người khác làm cho mình. 
Ðang sống trong ân huệ, mà chỉ thấy đời là một gánh nặng. 
Không nhận ra đời mình ngập tràn tình thương của Thiên Chúa, thì đang tạo cơ 
hội cho Satan bước vào đời mình. 
Phúc âm đề cập đến những cám dỗ mà Satan thường quyến dụ con người: 
Cám dỗ con người cắt đứt mối dây liên hệ với Thiên Chúa. Khôn khéo của Satan 
là lợi dụng lúc khó khăn mà con người đang gánh chịu, để xóa đi hình ảnh yêu 
thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Chúa Giêsu sau bao ngày ăn chay mệt 
nhọc, đói khát, chiến thuật của Satan đưa ra là đừng cậy dựa vào Thiên Chúa 
nữa, hãy tự mình làm ra những gì để hưởng dùng. Khi đang ngập chìm trong khổ 
đau, lời cám dỗ của ma quỷ là Thiên Chúa đã bỏ rơi con người rồi, hãy tự lấy 
chính sức mình để mưu cầu tư lợi, tìm miếng ăn, ngay cả việc dùng “hòn đá biến 
thành bánh,” bất chấp điều mình làm có hợp với đường lối của Thiên Chúa hay 
không. Ðường lối của Satan là muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.  
Cám dỗ con ngươi đừng lệ thuộc cuộc đời mình vào Thiên Chúa, mà hãy tin 
tưởng vào tài năng và sức lực của mình. Khôn khéo của Satan là muốn Ðức 
Giêsu sử dụng quyền lực của Ngài để đạt đến cứu cánh, để chạy thoát khỏi sự 
khổ đau của thế gian. Bao giờ chữ đầu tiên của Satan cũng bắt đầu bằng câu: 

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ 
Lm Anthony Nguyễn Quốc Dũng ,C.Ss.R. 
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 

ĐT. 972-446-3461 
Khẩn cấp 425-212-7144 

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 
30 phút trước Thánh Lễ mỗi ngày 

 
 

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. CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY – NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2023 

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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 “Nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy… .” Cách thức này 
muốn khai thác lòng kiêu hãnh để chứng tỏ quyền năng 
ngoại mục của mình ra cho mọi người thấy. Cậy vào sức 
mạnh của chính mình đã đủ làm được bất cứ điều gì 
mình muốn. Ðường lối của Satan là bạn làm được mọi 
sự; Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng.  

Cám dỗ con người tận hưởng tất cả những gì mà mình 
có. Khôn khéo của Satan là chỉ ra những hào nhoáng của 
thế gian: “cho thấy mọi nước và vinh quang,” và tự do 
tận hưởng những gì mình muốn. Chiến thuật của Satan 
là đừng bám lấy đau khổ nữa, mà hãy vui hưởng tất cả 
những gì là vui thú nhất trong đời này. Bất cứ muốn điều 
gì chúng cũng sẽ ban cho miễn là theo lệnh của chúng. 
Thế gian này là cùng đích cuộc đời, hãy lo mà ăn chơi 
hưởng thụ; thiên đường chỉ là giả tạo. 

Có nhiều hứa hẹn và cám dỗ trong cuộc sống mình, 
nguyên nhân cũng vì con người không nhận ra mình 
đang được yêu, đang được sống trong ân sủng của Chúa. 
Còn sống trong ảo mộng nhiều, càng bị cám dỗ nhiều. 
Khi “đứng núi nọ trông núi kia,” mơ ước một cuộc sống 
tốt lành hơn, một vị thần nào khác quyền năng hơn, một 
gia đình hạnh phúc hơn gia đình mình, như đang mở ngõ 
cho những cám dỗ bất chính. 

Cuộc sống có lúc đắng cay, nhưng không phải vì thế mà 
đã cùng đường. Ðôi khi ta phải đối diện để chiến đấu với 
chúng. Có chiến đấu tất có chiến thắng, và thắng trong 
vinh quang. 
          Lm. Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR    
                                                              Chính xứ 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

26-02: Chúa Nhật 1 Mùa Chay 

27-02: Lễ Thánh Gregorio Mazek, Viện Phụ, Tiến Sĩ 
Hội Thánh 

03-03: Lễ Thánh Katherine Drexel, Trinh Nữ 

04-03: Lễ Thánh Casimirô 

05-03: Chúa Nhật 2 Mùa Chay 

 

BÁO CÁO  TÀI CHÁNH 

CÔNG ĐỨC CHÚA NHẬT 19/02/2023 : Giáo Xứ 
nhận được $7,378.00 (bao gồm trong phong bì: 
$5,843.00; qua online: $55.00, loose cash: $1,284.00; 
Children: $196.00 

Giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhỉ Kỳ và Syria: 
$5,266.00 

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

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3 CỦA ĐỨC THÁNH 
CHA 

 Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng: Chúng ta hãy cầu 
nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên 
của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo 
Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ. 

 

THÔNG BÁO  

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ MỚI CỦA GIÁO XỨ: 

Bắt đầu vào Tuần này, Chương Trình Chầu Thánh Thể sẽ 
được thay đổi như sau: 

Thứ Năm hàng tuần: 5:30 PM – 6:30 PM 

Thứ Sáu đầu tháng: 6:00 PM – 6:30 PM 

Như vậy Giáo Xứ sẽ không còn giờ Chầu Thánh Thể vào 
thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần nữa (ngoài trừ thứ Sáu đầu 
tháng).  

 

ĐỨC GIÁM MỤC TRAO BẰNG KHEN THƯỞNG 
HAI THÀNH VIÊN CỦA GIÁO XỨ.  

Trong dịp Giáo Phận tổ chức ngày Khen Thưởng lần thứ 8 
dành cho những người dấn thân phục vụ Giáo Hội, Đức 
Giám Mục Edward Burns đã ưu ái gởi bằng khen thưởng 
và huy chương danh dự đến hai thành viên nhiệt thành 
trong Giáo Xứ chúng ta: Ông Trần Văn Hoàng và Ông 
Mai Hoàng Khiêm. Gíao Xứ xin hiệp thông chúc mừng và 
chia sẻ niềm vui lớn lao này đến với hai ông và gia đình. 
Giáo Xứ xin cũng ghi nhận những sự hy sinh tận tuỵ, dấn 
thân quên mình phục vụ mà hai ông đã làm cho Giáo Xứ 
trong những năm tháng qua. Nguyện xin Chúa chúc lành 
và ban thưởng muôn vàn ơn phúc cho hai ông và toàn thể 
gia đình.  
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TĨNH TÂM VÀ GIẢI TỘI MÙA CHAY  

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, Giáo Xứ sẽ 
tổ chức 3 ngày Tình Tâm Mùa Chay vào Thứ Hai, Thứ 
Ba, Thứ Tư, ngày 27, 28, 29 tháng 3 năm 2023. Xin quý 
anh chị em nhớ ghi vào lịch sinh hoạt của mình những 
ngày Tĩnh Tâm quan trọng này. Ngày Giải Tội sẽ vào 
Thứ Năm ngày 30 tháng 3 năm 2023 lúc 7:00 PM – 9:00 
PM. Ngoài ra, trong các Thánh Lễ mỗi ngày sẽ có cha 
ngồi toà Giải Tội trước giờ Thánh Lễ 30 phút, ngày 
thường cũng như ngày Chúa Nhật.  

 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 

** Thứ Bảy 25/02 

Lễ 5:30 PM: GĐ Thu Phan - Lực Nguyển 

** Chúa Nhật 26/02 

Lễ 9:00 AM: GĐ Nguyễn Anh Dũng 

Lễ 11:00 AM: Gia đình Hậu-Hoa 

** Thứ Bảy 04/03 

Lễ 5:30 PM: GĐ Hoàng Kim Nhung - Nguyễn Quang Hải 

** Chúa Nhật 05/03 

Lễ 9:00 AM: Gia đình Duy Trường 

Lễ 11:00 AM: Gia đình Hậu-Lan 

 

DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA                              

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 

Bác Chiến - Dâng hoa kính Đức Mẹ. 

Chú Dư - Tiền hoa dâng 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 

OB Le Van Hoa - Dâng hoa Đức Mẹ 

 

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  
Thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 

 
 
 
 
 

 
Tuần February 19, 2023  
10743. Acct # 1666: Dâng cúng $2,000.00 
10744. Acct # 1546: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$50.00 
10745. Acct # 1898: Dâng cúng $50.00 
10746. Acct # 1905: Dâng cúng $50.00 
10747. Acct # 2066: Dâng cúng $100.00 
10748. Acct # 1245: Dâng cúng $100.00 
10749. Acct # 1003: Dâng cúng tiếp $100.00 
10750. Acct # 2067: Dâng cúng $100.00 
10751. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10752. Acct # 1995: Dâng cúng $200.00 
10753. Acct # 2078: Dâng cúng $10.00 
10754. Acct # 1825: Dâng cúng $10.00 
10755. Acct # 2084: Dâng cúng $20.00 
10756. Acct # 2038: Dâng cúng $20.00 
10757. Acct # 1989: Dâng cúng $20.00 
10758. Acct # 1271: Dâng cúng $20.00 
10759. Acct # GXTT Quán: $5,377.00 
10760. Acct # 1230: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10761. Acct # 1004: Dâng cúng $40.00 
10763. Acct # 1069: Pledge $30,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10764. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $300.00 
10765. Acct # 1017: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
10766. [HCT]: $769.00 
10767. [HCT]: $120.00 
10770. [HCT]: $7,157.00 
10771. Acct # 2026: Dâng cúng $200.00 
 

Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần February 19, 2023:  $17,173.00. 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

26 THÁNG HAI  
CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY Mt 4,1-11  

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN! 

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ. (Mc 1,13) 

Suy niệm: Cả ba 
Phúc Âm Nhất Lãm 
đều tường thuật việc 
Chúa Giê-su bị Sa-
tan cám dỗ 
trong hoang địa lúc 
khởi đầu rao giảng 
để đối chiếu với 

việc ông bà nguyên tổ bị cám dỗ trong vườn địa đàng 
thuở hoang sơ. Khác một điều, bà E-và đã thất bại, còn 
Chúa Giê-su thì đã chiến thắng. “Vạn sự khởi đầu nan” 
với thất bại của ông bà nguyên tổ. Khi Chúa Giê-su đến để 
thiết lập một khởi đầu mới, tình hình còn tồi tệ hơn vì “sự 
chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm 
tội” (Rm 5,12). Thế nhưng, trong thân phận con người 
Chúa Giê-su đã chiến thắng “tên cám dỗ”. Đó là tấm 
gương để chúng ta soi mà sống trọn mùa Chay với lòng 
tin tưởng và với quyết tâm chiến thắng tội lỗi. 

Mời Bạn: Khi chúng ta ăn chay, hãm mình, cầu nguyện… 
thì ma quỉ cũng gia tăng cám dỗ chúng ta đi ngược lại 
bằng những lời hứa hẹn đường mật nhưng thực chất đều là 
những cái bánh vẽ không hơn không kém. Bạn hãy nhớ lại 
những kinh nghiệm bại trận vì nghe theo lời dụ dỗ của ma 
quỉ xem nó đem lại gì cho cuộc sống của bạn. Trống 
rỗng? Day dứt? Hụt hẫng? Hối hận?... 

Chia sẻ: Đâu là những “chiến thuật” ma quỷ dùng để cám 
dỗ Chúa? Và đối với bạn, ma quỷ dùng chiến thuật nào? 

 Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này khi gặp cám dỗ: 
“Con chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của con!” 

 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chiến đấu chống lại 
những khuynh hướng xấu trong con nhân mùa Chay này. 
Và trong Chúa, con tin tưởng mình cũng sẽ chiến thắng, 
như Chúa đã thành công vì Chúa luôn làm theo ý của 
Chúa Cha. Amen. 

Trích từ ThanhLinh.net  
 
 

 
 
 
 

  

SUNDAY REFLECTION 
TALE OF TWO ADAMS 

In today’s Liturgy, the destiny 
of the human race is told as the 
tale of two “types” of men—
the first man, Adam, and the 
new Adam, Jesus (see 1 Corin-
thians 15:21–22; 45–59). 

Paul’s argument in the Epistle 
is built on a series of contrasts 
between “one” or “one person” 
and “the many” or “all.” By 
one person’s disobedience, sin 
and condemnation entered the 

world, and death came to reign over all. By the obedience 
of another one, grace abounded, all were justified, and life 
came to reign for all. 

This is the drama that unfolds in today’s First Reading and 
Gospel. 

Formed from the clay of the ground and filled with the 
breath of God’s own Spirit, Adam was a son of God 
(see Luke 3:38), created in His image (see Genesis 5:1–3). 
Crowned with glory, he was given dominion over the 
world and the protection of His angels (see Psalms 8:6–
8; 91:11–13). He was made to worship God—to live not 
by bread alone but in obedience to every word that comes 
from the mouth of the Father. 

Adam, however, put the Lord his God to the test. He gave 
in to the serpent’s temptation, trying to seize for himself 
all that God had already promised him. But in His hour of 
temptation, Jesus prevailed where Adam failed—and 
drove the devil away. 

Still, we sin after the pattern of Adam’s transgression. 
Like Adam, we let sin in the door (see Genesis 4:7) when 
we entertain doubts about God’s promises, when we for-
get to call on Him in our hours of temptation. 

But the grace won for us by Christ’s obedience means that 
sin is no longer our master. 

As we begin this season of repentance, we can be confi-
dent in His compassion, that He will create in us a new 
heart (see Romans 5:5; Hebrews 8:10). As we do in to-
day’s Psalm, we can sing joyfully of our salvation, re-
newed in His presence. 

(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
tale-of-two-adams-scott-hahn-reflects-on-the-first-sunday-
of-lent/) 

 



 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  
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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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