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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: 6:30 chiều.  
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00 

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 Vụ để gia 
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa. 

 THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 12 NĂM 2019-Mar 24, 2019 - CN III MÙA CHAY - NĂM C  

MÙA ĂN NĂN HỐI CẢI 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, 
thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt 
như vậy”. 
Mùa chay thánh là cơ hội thuận tiện để 
cho chúng ta thi hành lệnh truyền căn 
bản của Chúa Giês. Đó là ăn năn hoán 
cải. Khi bắt đầu sứ mạng rao giảng công 
khai, Chúa cũng lên tiếng kêu gọi mọi 

người hãy ăn năn sám hối.  
Chúng ta dễ rơi vào sự lầm tưởng là lệnh truyền này chỉ dành cho một ai đó 
ngoài bản thân mình. Thật ra chỉ có một mình Chúa là Đấng Thánh mà thôi. 
Chúng ta đều là con người và mang trong thân mình phận người tội lỗi với biết 
bao khuynh hướng ích kỷ, bất công và gian dối. Lệnh truyền ăn năn hoán cải là 
lệnh truyền cho tất cả mọi giới không phân biệt là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. 
Cho dầu là người có kiến thức, bằng cấp hay ít học thức hay địa vị xã hội ra sao 
đi nữa thì mọi người vẫn phải đối diện với sự thánh thiện vô biên của Chúa và 
lệnh truyền phải luôn cố gắng thánh thiện luôn mãi để giống Chúa hơn. 

Sự hoán cải phải được xét và thực hành theo hai hướng. Hướng thứ nhất là sự nỗ 
lực luôn mãi dẹp trừ những tính xấu như cao ngạo, ích kỷ, tự ái, lười biếng, gian 
tham, nhỏ nhen, ghen tức, giận dữ, thù oán, dục vọng,...  Tuy nhiên, chúng ta 
phải cần xét đến hướng thứ hai. Đó là sự hoán cải từ bỏ những sự dính bén hay 
những cản trở nào làm cho chúng ta chưa sống thánh thiện hơn, chưa là người 
môn đệ tốt hơn. Chúng ta cũng cần phải xét những lối sống, cách thức làm việc 
chưa có được hữu hiệu hơn mà cần sửa đổi. Chúng ta phải nghĩ đến biết bao ơn 
lành Chúa ban cho về sức khỏe, thời giờ, tiền của, tài năng mà chưa được dùng 
đến hay sử dụng để làm sáng danh Chúa và xây dựng phát triển Nước Chúa. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp cầu bầu để chúng ta có sự thực lòng hoán cải 
sửa đổi luôn để làm đẹp lòng Chúa hơn và thật sự đem lại hoa trái trong đời sống 
và công việc tông đồ của mỗi người. 
 

Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. 
Chính xứ 

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 
24-3: Chúa Nhật III Mùa Chay 
25-3: Thứ Hai, lễ Truyền Tin, lễ trọng 
26-3: Thứ Ba Tuần III Mùa Chay 
27-3: Thứ Tư Tuần III Mùa Chay 
28-3: Thứ Năm Tuần III Mùa Chay 
29-3: Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay 
30-3: Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay 
31-3: Chúa Nhật IV Mùa Chay  

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 17/3/2019: Giáo xứ nhận được $6,424 
(bao gồm $5,126 trong phong bì, $1,247 không phong 
bì và $51 của Thiếu Nhi). 
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng 
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng 
đại. 

ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU MỘT SỐ NGÀY 
Vì cha xứ cần giúp giải tội cho các xứ đạo nên các thánh 
lễ chiều sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 6:00 pm của 
ngày: Thứ Năm (ngày 21/3), thứ Năm (ngày 11/4), thứ 
Tư (ngày 17/4). 
MỘT SỐ VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC MÙA 
CHAY 
1. Hàng tuần tại nhà thờ vào thứ Sáu trước khi giờ lễ 

chiều có đi đàng thánh giá. 
2. Nên thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, cầu 

nguyện. 
3. Có việc hy sinh cụ thể theo thói quen tốt của giáo xứ 

là dành tiết kiệm $1.00/ngày để giúp cho người 
nghèo tại Việt Nam. 

NGÀY GIẢI TỘI MÙA CHAY 
Giáo xứ có ngày giải tội trong mùa chay vào thứ Sáu, 
ngày 5/4/2019 vào lúc 7:00 pm-9:00 pm. 
TĨNH TÂM MÙA CHAY CỦA GIỚI TRẺ 
Tại giáo xứ có cuộc tĩnh tâm mùa chay dành cho giới 
trẻ, từ 13 tuổi trở lên, vào thứ Bảy, ngày 6/4/2019 từ 
9:00 pm – 2:30 pm. Linh mục hướng dẫn: Cha Steven 
Sơn Trần, C.Ss.R. 
TĨNH TÂM MÙA CHAY 
Tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ: thứ Hai – thứ Tư, ngày 
8-10/4/2019: 7:30 pm – 9:00 pm. Vẫn có thánh lễ hàng 
ngày vào lúc 6:30 pm trước các giờ giảng thuyết hàng 
ngày. Linh mục giảng thuyết: Cha Anthony Phạm Sĩ 
Hanh, O. Cist. 
CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ 
Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên 
tục 24 giờ từ chiều tối thứ Sáu, ngày 29/3/2019, đến lễ 
chiều thứ Bảy hôm sau, ngày 30/3/2019. Mục đích của 
chương trình Chầu Thánh Thể 24 giờ liên tục này là gia 

tăng niềm tin, lòng yêu mến gắn kết với Chúa Giêsu 
Thánh Thể, cầu nguyện cho Hội Thánh, giáo xứ và các 
gia đình. 
Xin các đoàn thể, gia đình hay nhóm gia đình, cá nhân cố 
gắng thu xếp chọn lựa và ghi danh để có ít nhất là 2 người 
đến dự 1 giờ chầu nào đó.  Xin cùng tham gia vào chương 
trình hữu ích thiêng liêng này. 
Chương trình tổng quát như sau: 
Thứ Sáu (29/3/2019):  

5:00 pm: Đi đàng Thánh giá vào thứ Sáu của mùa 
chay 
5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ  
6:30 pm: Thánh lễ 
7:00 pm – 8:00 pm: bắt đầu giờ chầu liên tục qua đêm 
cho đến sáng hôm sau lúc 8:00 có thánh lễ sáng thứ 
Bảy.  

Thứ Bảy (30/3/2019) 
8:00 am: Thánh lễ và sau thánh lễ đặt Mình Thánh 
Chầu 
9:00 am – 10:00 am: … 
10: 00 am – 11:00 am: … 
 …  
5:00 pm – 5:30 pm: chầu Thánh Thể của cộng đoàn và 
kết thúc với Thánh lễ chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 
5:30 pm. 

GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2019- 2020 
1. Về việc ghi danh cho năm học 2019-2020, trường 

GLVN Tôma Thiện sẽ chỉ có bốn Chúa Nhật để  đăng 
ký và được chia làm hai đợt:  
 Đợt I: Mar 31, 2019 và April 07, 2019 (10:00 am - 

 3:00 pm)   
 Đợt II: Jun 02, 2019 và Jun 09, 2019 (10:00 am - 

 1:00 pm) 
2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt đăng ký này, lệ phí sẽ 

tăng lên $20. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/
em. 

3. Để thuận tiện cho việc ghi danh, xin quý phụ huynh 
lấy tờ đơn về nhà để điền trước (ở cuối nhà thờ hoặc 
bên trường GLVN Tôma Thiện) và mang theo cùng 
với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi đăng 
ký cho con em.  

4. Lưu ý:   
a. Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học 
 sinh mới. Còn những em đang theo học tại Trường 
 GLVN Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa một đơn 
 riêng;  trong đó, phụ huynh chỉ cần cập nhật thông 
 tin và đóng học phí khi đi đăng ký vào những Chúa 
 Nhật đã nêu ở trên.    
b. Riêng những em đăng ký cho lớp Kindergarden/ 
 Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 8th, 
 2019) 
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CHÚC MỪNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 
2019 
Giáo xứ sẽ chúc mừng cho các em tốt nghiệp high 
school và college năm 2019 này. Xin quý phụ huynh 
của các em hay các em liên lạc với anh Nguyễn Thành 
Thomas (214) 315-0500 hay chị Bạch Phương (469) 
363-3650 để giáo xứ sớm có danh sách đầy đủ để chúc 
mừng cho các em trong Thánh lễ 11:00 am của Chúa 
nhật, ngày 5/5/2019. 
RAO HÔN PHỐI LẦN 1 
Anh Giuse Johny Trần, sinh ngày 13/1/1992 tại Bảo 
Lộc, Lâm Đồng, VN, là con của ông Giuse Trần Minh 
Hải và bà Maria Đỗ Thị Minh Hiếu, và đang sống tại 
Carrollton, TX muốn kết hôn cùng chị Nguyễn Ngọc 
Thanh Tâm, sinh ngày 17/5/1993 tại Xuân Đường, 
Đồng Nai, VN, là con của ông Gioan Baotixita Nguyễn 
Ngọc Thanh và bà Catarina Hồ Thị Mỹ Nhung, cũng 
đang sống tại Carrollton, TX.  
Ai biết anh hay chị này có sự ngăn trở gì, xin vui lòng 
báo cho cha xứ. 

DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN 
Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và 
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng 
Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn: 

John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức 
Mẹ, Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn 
Dustin Đoan & Huyền - Dâng hoa Tạ Ơn 
Gia đình Thư & Kiệt - Dâng Hoa Tạ Ơn 
Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn 
Loan Nguyễn - Tạ ơn & Dâng hoa Đức Mẹ 

 GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 23/3 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc  
** Chúa Nhật 24/3 
Lễ 9 AM: Gia đình Hải Vũ Hoàng 
Lễ 11 AM: Gia đình Khanh Nga Lê 
** Thứ Bảy 30/3 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn  
** Chúa Nhật 31/3 
Lễ 9 AM: Gia đình Hàm Văn Ngô 
Lễ 11 AM: Gia đình Long Tế Trần 
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
17/3: Gia đình Vũ Đình Hậu 
31/3: Gia đình Nguyễn Văn Bé Tư 
 

 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Để giúp cho việc bầu chọn Hội Đồng Mục Vụ được tốt, 
xin mọi giáo dân cùng cầu nguyện và tìm hiểu. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
MỤC VỤ (theo Guidelines của Giáo phận Dallas) 

Là người công giáo Roma đã được Rửa tội và Thêm 
sức 
Là thành viên ghi danh và tham gia thường xuyên 
trong giáo xứ. 
Có hiểu biết về Hội thánh và tha thiết với Hội thánh 
theo các nguyên tắc của Công đồng Vatican II. 
Tha thiết với cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và biện 
phân để làm căn bản cho các quyết định. 
Sẵn sàng để học hỏi huấn luyện thêm. 
Sẵn sàng dành thời giờ cho các buổi họp và thời giờ 
cần thiết cho giáo xứ. 
Có khả năng giữ được tình bác ái Kitô hữu và cởi mở 
cho mọi góc nhìn, thậm chí trong những lúc có xung 
khắc. 
Biết giữ kín khi cần thiết. 

HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ (PASTORAL PLANNING) 
Các Bước: 
a. Lắng nghe các nhu cầu của con người và thực hiện 

luôn các đánh giá về sinh hoạt của giáo xứ. 
b. Phát triển những hướng đi rộng và ưu tiên cho tương 

lai, trong cái nhìn về các nhu cầu đã được bày tỏ. 
c. Đưa ra những hướng giải quyết linh động để hoàn tất 

những ưu tiên. 
d. Bảo đảm việc thực hiện các hướng giải quyết. 
e. Lượng giá sự tiến triển trong việc đạt được các ưu 

tiên. 
Khi thực hiện quyết định trong 5 phần trên, thông tin đến 
các giáo dân là điều quan trọng. Các giáo dân nên biết 
đến những ưu tiên của giáo xứ. 
Công Việc Của Hội Đồng Mục Vụ 
Công việc của hội đồng mục vụ, trong sự tham khảo với 
các nhóm hội khác của giáo xứ, tập trung sức mạnh của 
mình vào phần a và b của các bước ở trên. Công việc chú 
trọng vào: 
a. Nhận định các nhu cầu của cộng đồng, và 
b. Đưa ra những hướng đi rộng, các ưu tiên, và chính 

sách mà nói lên sứ mạng tổng quát của giáo xứ và xác 
định mức độ cam kết năng lực của giáo xứ: nhân lực, 
tài chánh và vật liệu. (Thu Chi Tài Chánh hàng năm 
của Giáo xứ nên dựa trên các ưu tiên này.) 
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần March 17, 2019    
1676. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1677. Acct # 1007: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1678. Acct # 1202: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1679. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00 
1680. Acct # 1297: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1681. Acct # 1804: Dâng cúng $50.00 
1682. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $60.00 
1683. Acct # 1816-PEW: Dâng cúng $3,000.00 
1684. Acct # 1359-Crawfish Night: Dâng cúng $1,000.00 
1685. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $80.00 
1686. Acct # 1329: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00 
1687. Acct # 1838: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1688. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1689. Acct # 1703: Dâng cúng $1,000.00 
1690. Acct # 1923-Crawfish Night: Dâng cúng $1,000.00 
1691. Acct # 1860: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $800.00 
1692. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $150.00 
1693. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $350.00 
1694. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1695. Acct # 1492: Pledge $1,500.00; Dâng cúng tiếp $40.00 
1696. Acct # 1073: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $15.00 
1697. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
1698. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1699. Acct # 1684: Dâng cúng $50.00 
1700. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $30.00 
1701. Acct # 1639: Dâng cúng $100.00 
1702. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1703. Acct # 1342: Dâng cúng $60.00 
1704. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00 
1705. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1706. Acct # 1592: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1707. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1708. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1709. Acct # 1968: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1710. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1711. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1712. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1713. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 

1714. Acct # 1616: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1715. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $129.00 
1716. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1717. Acct # 1977: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00 
1718. Acct # 10030: Dâng cúng $50.00 
1719. Acct # A LT: Dâng cúng $100.00 
1720. Acct # BNB: Dâng cúng $4,114.00 

Cho đến March 17, 2019:  Tổng số hứa dâng cúng: 
$1,936,707.37; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình 
Quỹ Xây Dựng: $1,212,104.27. 

SUNDAY REFLECTION 
Fruits of the Fig 

In the Church, we are made children of the God of Abra-
ham, Isaac, and Jacob—the God who makes known His 
name and His ways to Moses in today’s First Reading. 
Mindful of His covenant with Abraham (see Exodus 2:24), 
God came down to rescue His people from the slave driv-
ers of Egypt. Faithful to that same covenant (see Luke 
1:54–55, 72–73), He sent Jesus to redeem all lives from 
destruction, as today’s Psalm tells us. 
Paul says in today’s Epistle that God’s saving deeds in the 
Exodus were written down for the Church, intended as a 
prelude and foreshadowing of our own Baptism by water, 
our liberation from sin, our feeding with spiritual food and 
drink. 
Yet the events of the Exodus were also given as a 
“warning”—that being children of Abraham is no guaran-
tee that we will reach the promised land of our salvation. 
At any moment, Jesus warns in today’s Gospel, we could 
perish—not as God’s punishment for being “greater sin-
ners”—but because, like the Israelites in the wilderness, 
we stumble into evil desires, fall into grumbling, forget all 
His benefits. 
Jesus calls us today to “repentance”—not a one-time 
change of heart, but an ongoing, daily transformation of 
our lives. We’re called to live the life we sing about in to-
day’s Psalm—blessing His holy name, giving thanks for 
His kindness and mercy. 
The fig tree in His parable is a familiar Old Testament 
symbol for Israel (see Jeremiah 8:3; 24:1–10). As the fig 
tree is given one last season to produce fruit before it is cut 
down, so too Jesus is giving Israel one final opportunity to 
bear good fruits as evidence of its repentance (see Luke 
3:8). 
Lent should be for us like the season of reprieve given to 
the fig tree, a grace period in which we let “the gardener,” 
Christ, cultivate our hearts, uprooting what chokes the di-
vine life in us, strengthening us to bear fruits that will last 
into eternity. 
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/fruits-of-the-fig-
scott-hahn-reflects-on-the-third-sunday-of-lent/) 








