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ĐẤNG PHÙ TRỢ 
 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha 
sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ 
dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các 
con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.  

Chúa Giêsu đã mạc khải hoạt động của Chúa 
Thánh Linh luôn là sự hoạt động nối kết các 

môn đệ càng đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Thánh Linh ban ơn soi sáng, 
hướng dẫn và dìu dắt các môn đệ càng hiểu biết thêm về giáo huấn, gương sáng 
cuộc đời Chúa Kitô và các mầu nhiệm đức tin. Biết bao lời tiên báo của Chúa 
Giêsu, những lời giáo huấn, những việc Ngài làm, những dụ ngôn về Nước Trời, 
các biến cố trong cuộc đời Ngài… sẽ được Chúa Thánh Linh tiếp tục soi sáng, mở 
lòng mở trí cho các môn đệ để các ngài có thể hiểu và nhất là sống theo mầu 
nhiệm Chúa Kitô và trung tín với sứ mạng rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô. 

Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong Hội Thánh và trong cuộc sống chúng 
ta. Rất nhiều lần chúng ta có kinh nghiệm những lời Kinh Thánh, giáo huấn chúng 
ta được nghe từ trước lại nảy lên trong tâm trí và đụng chạm vào chúng ta ở một 
thời điểm nào đó. Chính Chúa Thánh Thần giúp cho ta được ơn soi sáng, được sự 
an ủi và sức mạnh để bước theo Chúa Kitô. Nhiều lần chúng ta có kinh nghiệm 
được một sự nhắc nhở, sửa dạy, khích lệ để chúng ta vượt qua những cám dỗ, thử 
thách hay cái tôi và tìm được hướng đi trong sự bình an, niềm vui và gắn kết với 
Chúa hơn. Đây là những ví dụ cảm nghiệm sự hoạt động nhiệm mầu của Chúa 
Thánh Thần luôn muốn dẫn dắt chúng ta trong chân lý, ân sủng và tình yêu. Ngài 
luôn muốn chúng ta càng trở nên giống Chúa Kitô, càng gắn kết với Chúa Kitô và 
mang lại nhiều hoa trái tốt lành trong đời sống môn đệ. 

Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn cầu bầu để chúng ta luôn sống khiêm nhường, 
ngoan hiền và vâng phục theo sự soi sáng, thúc bách và sửa dạy của Chúa Thánh 
Thần. 

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)  

vào5:30 (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 Vuc để gia 

nhập Cộng Đoàn Dân Chúa. 

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 21 NĂM 2019-May 26, 2019 - CN VI PHỤC SINH - NĂM C 

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 

26-5: Chúa Nhật VI Phục Sinh  
27-5: Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh, lễ nhớ tùy ý Thánh 

Augustinô thành Canterbury, Giám mục  
28-5: Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh   
29-5: Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh   
30-5: Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh 
31-5: Thứ Sáu, lễ Đức Maria thăm viếng Bà Êlizabeth, 

lễ kính   
01-6: Thứ Bảy, lễ Thánh Giustinô, Tử đạo, lễ nhớ   
02-6: Chúa Nhật Chúa Lên Trời  
 
 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 19/5/2019: Giáo xứ nhận được 
$6,276 (bao gồm $4,574 trong phong bì, $1,605 không 
phong bì và $97 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.  
 
 

THÔNG BÁO  
 
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 26/5/2019, giáo xứ có 
buổi chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương 
Xót để cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế 
giới và Hội thánh hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu 
thứ tha của Thiên Chúa. Xin mời mọi người tham dự. 

 

GIỜ LỄ NGÀY MEMORIAL DAY 

Vào thứ Hai ngày lễ Memorial Day, 27/5/2019, tại nhà 
thờ chỉ có thánh lễ sáng lúc 9:00 am. Không có lễ chiều. 

 
PICNIC ĐOÀN TNTT 
 
Đoàn TNTT JP II sẽ tổ chức Picnic Đoàn vào thứ Bảy, 
ngày 15/6/2019, từ 8:30 am – 3:00 pm tại Jimmy Porter 
Park, 1871 Sherwood Ln, Carrollton, TX 75006. 
Xin các phụ huynh cho phép và chở các con em của 
mình đến tham dự ngày picnic này tại địa chỉ trên. 
 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 
** Thứ Bảy 25/5 
Lễ 5:00 PM: Gia đình BéTư Nguyễn 
** Chúa Nhật 26/5 
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Hằng 
Lễ 11 AM: Các em Thêm Sức 

 

** Thứ Bảy 1/6 
Lễ 5:00 PM: Gia đình Hoang Truc 
** Chúa Nhật 2/6 
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ 

 
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: 
 
1. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn 
2. AC Hoàng Mai Nguyễn - Dâng hoa kính Thánh 

Giuse 
3. Anh chị Hậu & Lan - Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse 
4. John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức Mẹ, 

Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn 
5. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn 
6. Gia đình Lực Anh - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
7. Phạm Đản - Dâng hoa Kính Chúa, Đức Mẹ, thương 

nhớ LH Giuse & xin ơn như ý 
8. Lê Văn Hóa - Dâng hoa Đức Mẹ 
9. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ 
10. Gia đình Hân Hoàng - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
11. Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
12. Ẩn danh - Dâng hoa Đức Mẹ & Tạ ơn cha Bửu Diệp 
13. Ẩn danh - Tạ ơn Ba Đấng và xin ơn hối cải 
14. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn 
 
 
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 

12/5: Gia đình Lê Ba 
26/5: Gia đình Nguyễn Vinh  
 
CUNG NGHINH & ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG ĐỨC 
MẸ 
 
Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc 
Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin 
liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 
230-6662. 
 

Chúa nhật 26/05/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ AC Võ Bích. Địa chỉ: 4356 Apple 
Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: (972) 400-
5445.  

 
Chúa nhật 2/06/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ Phượng Liên. Địa chỉ: 309 Sir Brine 
Dr., Lewisville, TX 75056. Điện thoại: (214) 458-
2302.  



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

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

GLVN Tôma Thiện sẽ còn hai Chúa Nhật để ghi 
danh như sau: Jun 23, 2019 và Jun 30, 2019 (10:00 
am - 1:00 pm). 

2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt ghi danh 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 ghi 
danh cho con em.  

 
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 ghi danh vào những Chúa 
nhật đã nêu ở trên.    

b) Riêng những em ghi danh cho lớp Kindergarden/ 
Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 8th, 
2019) 

 
CHÚC MỪNG CÁC EM ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ 
TÍCH THÊM SỨC 
Xin Chúa Thánh Thần ban cho các em luôn có được đầy 
tràn niềm vui, sức mạnh và ân sủng. 
May the newly confirmed receive the fullness of joy, 
strength and grace of the Holy Spirit. 
Congratulations!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCERNMENT/ TÌM HIỂU ƠN GỌI 

Are you between the ages of 18 - 35?  Do you wonder 
what is God's plan for your life?  Would you be open to 
the possibility that God is calling you to be a religious 
sister?  If so, please consider attending a discernment 
retreat at the Sisters of Mary Queen convent in Irving, 

Texas from June 3 - June 8, 2019.  Give God a chance - 
the possibilities are endless! 

For more information, please text Sr Vân at 816-489-
6759 and/or check out our website at trinhvuong.org 

Bạn đang tìm gì cho cuộc sống?  Bạn có bao giờ nghĩ 
bạn có thể hợp với đời sống dòng không?  Nếu bạn từ 
tuổi 18 - 35, bạn có thể tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi 
ngày 03 tháng 06 đến ngày 08 tháng 06, 2019.  Hãy cho 
Chúa một cơ hội - để Chúa làm những việc kỳ công nơi 
bạn!  Để lấy thêm chi tiết, xin text Sr Vân (816-489-
6759) hay ghé trang mạng trinhvuong.org 

 
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

 
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần May 19, 2019 
2058. Acct # 1181: Dâng cúng $1,000.00 
2059. Acct # 1762: Dâng cúng $20.00 
2060. Acct # 1120: Dâng cúng $50.00 
2061. Acct # 1709: Dâng cúng $100.00 
2062. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00 
2063. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00 
2064. Acct # 1297: Dâng cúng $100.00 
2065. Acct # 1837: Dâng cúng $20.00 
2066. Acct # 1140: Dâng cúng $50.00 
2067. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00 
2068. Acct # 1202: Dâng cúng $100.00 
2069. Acct # 1934: Dâng cúng $20.00 
2070. Acct # 1546: Dâng cúng $50.00 
2071. Acct # 1236: Dâng cúng $100.00 
2072. Acct # 1838: Dâng cúng $100.00 
2073. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00 
2074. Acct # 10059: Dâng cúng $20.00 
2075. Acct # 10119: Crawfish Night: Dâng 
                                  cúng $6,000.00 
 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần May 19, 2019: $7,975.00.  
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  HIỆN DIỆN TRONG TÌNH YÊU 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ 
yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở 
lại với người ấy.” (Ga 14,23) 

Suy niệm: Có ai nghe những lời yêu đương mà dùng 
tam đoạn luận để phân tích lý sự đâu, phải không bạn? 
Vì thế khỏi cần cắt nghĩa dài dòng, bạn chỉ cần lắng 
nghe, cảm nghiệm để thấm thía càng lúc càng sâu và để 
lòng tràn ngập niềm vui hạnh phúc về lời tâm tình này 
của Chúa Giê-su: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy 
sẽ đến và ở lại với người ấy.” Vâng, Thiên Chúa chỉ 
yêu thích đến và ở lại với ai biết mở lòng ra đón nhận 
lời Ngài và tuân giữ. 

Mời Bạn: Bạn là người đang được Chúa yêu và được 
Chúa đến cư ngụ, mời bạn đưa những tâm tình nồng 
nàn, thắm thiết của người đang yêu và được yêu đó vào 
khung cảnh gia đình bạn, cộng đoàn bạn để biến những 
nơi đó thành những tổ ấm mọi người yêu thương, hoà 
hợp với nhau, sống trung thành hy sinh cho nhau để 
mọi người cùng hạnh phúc vì được hiện diện trong tình 
thương mến nhau. Còn lời chứng nào cho tình yêu Chúa 
hùng hồn hơn cảnh một cộng đoàn hiện diện trong tình 
yêu Thiên Chúa, phải không bạn? 

Sống Lời Chúa: Ôn lại tâm tình nồng nàn yêu thương 
mà bạn có được trong giờ suy niệm và chia sẻ với tha 
nhân qua một nghĩa cử bác ái phục vụ. 

Cầu nguyện: Ôi Giê-su, cám ơn Chúa về bài học yêu 
thương Chúa dạy con hôm nay: Chúa không ưa thích 
ngự nơi các đền thờ bằng gỗ đá quý mà chỉ ưa thích ở 
lại trong tâm hồn con, khi con biết yêu thích sống Lời 
Chúa! Xin cho ánh sáng sự hiện diện của Chúa trong 
nhiều người biết sống lời Chúa ngày một nồng nhiệt và 
toả sáng hơn. 

SUNDAY REFLECTION 
Council of Jerusalem 
 
The first Church council, the Council of Jerusalem we 
hear about in today’s First Reading, decided the shape of 
the Church as we know it. 
 
Some Jewish Christians had wanted Gentile converts to 
be circumcised and obey all the complex ritual and purity 
laws of the Jews. 
 
The council called this a heresy, again showing us that the 
Church in the divine plan is meant to be a worldwide 
family of God, no longer a covenant with just one nation. 
 
Today’s Liturgy gives us a profound meditation on the 
nature and meaning of the Church. 
 
The Church is one, as we see in the First Reading: “the 
Apostles [bishops] and presbyters [priests], in agreement 
with the whole Church [laity].” 
 
The Church is holy, taught and guided by the Spirit that 
Jesus promises the Apostles in the Gospel. 
 
The Church is catholic, or universal, making known 
God’s ways of salvation to all peoples, ruling all in equi-
ty, as we sing in today’s Psalm. 
 
And the Church, as John sees in the Second Reading, is 
apostolic—founded on the Twelve Apostles of the Lamb. 
All these marks of the Church are underscored in the sto-
ry of the council. 
 
Notice that everybody, including Paul, looks to 
“Jerusalem [and] . . . the Apostles” to decide the Church’s 
true teaching. The Apostles, too, presume that Christian 
teachers need a “mandate from us.” 
 
And we see the Spirit guiding the Apostles in all truth. 
Notice how they describe their ruling: “It is the decision 
of the Holy Spirit and of us.” 
 
Knowing these truths about the Church, our hearts should 
never be troubled. The Liturgy’s message today is that the 
Church is the Lord’s, watched over and guarded by the 
Advocate, the Holy Spirit sent by the Father in the name 
of the Son. 
 
This should fill us with confidence, free us to worship 
with exultation, inspire us to rededicate our lives to His 
Name—to love Jesus in our keeping of His Word, to re-
joice that He and the Father in the Spirit have made their 
dwelling with us. 
 
 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/counsel-of-
jerusalem-scott-hahn-reflects-on-the-sixth-sunday-of-
easter/)  










