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CHÚA LÊN TRỜI    
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Lên 
Trời cho chúng ta suy gẫm một số điều. 
Bài Tin Mừng nói cho chúng ta biết là 
sau khi chứng kiến Chúa Lên Trời, các 
môn đệ “trở về Giêrusalem lòng đầy vui 
mừng”. Các ngài vui mừng vì đã chứng 
kiến Thầy Chí Thánh đã trải qua cuộc 
khổ nạn, cái chết, phục sinh và giờ đây 
lên trời là điều chứng tỏ cho họ biết là 
Thầy Giêsu là Chúa, là Đấng chiến 

thắng, vinh hiển và đầy uy quyền.  
Các ông vui mừng vì giờ đây trên trời cao các ông có Chúa Giêsu là Đấng 
Trung Gian chuyển cầu cho các ông. Các ông mang niềm hi vọng sẽ được gặp 
lại Chúa Giêsu trên trời cao khi các ông kết thúc cuộc đời ở trần thế này. Niềm 
vui mừng và hi vọng này được diễn tả qua đời sống của các ông mà bài Tin 
Mừng thuật lại: “Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” 
Niềm vui mừng, tâm tình tri ân và niềm hi vọng được diễn tả trong đời sống thờ 
phượng chúc tụng Thiên Chúa. 
Ngoài ra, trước khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài luôn truyền dạy cho các môn đệ 
phải là chứng nhân cho công cuộc cứu độ của Ngài. Các môn đệ lãnh nhận sứ 
mạng rao giảng và làm chứng cho tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Các ông 
không thể sống trong sự sợ hãi, ù lì, chán nản, lo âu hay buồn chán. Lòng tràn 
ngập niềm vui mừng, tạ ơn và hi vọng phải được bày tỏ qua đời sống và thi 
hành sứ vụ làm chứng nhân cho muôn dân về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.  
Khi mừng biến cố Chúa Giêsu về trời, chúng ta được nhắc nhở là quê hương 
đích thật của chúng ta ở trên trời. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn tin tưởng vào 
sự chuyển cầu của Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa 
và nhân loại. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp cầu bầu để chúng ta luôn sống trong tâm tình 
hướng về trời cao là cùng đích mà Chúa Giêsu đã về trời luôn muốn cho chúng 
ta vui hưởng hạnh phúc muôn đời.  

 

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 22 NĂM 2019-Jun 2, 2019 - CN CHÚA LÊN TRỜI - 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 
02-6: Chúa Nhật Chúa Lên Trời  
03-6: Thứ Hai, lễ Thánh Carôlô Loan-ga (Lwanga) và 

các bạn tử đạo, lễ nhớ  
04-6: Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh   
05-6: Thứ Tư, lễ Thánh Bôniphát (Boniface), Giám mục, 

tử đạo, lễ nhớ   
06-6: Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, lễ nhớ tùy ý Thánh 

Nôbectô, Giám mục 
07-6: Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh 
08-6: Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh 
09-6: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lễ trọng  
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 26/5/2019: Giáo xứ nhận được 
$6,814 (bao gồm $5,065 trong phong bì, $1,678 không 
phong bì và $71 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  
 
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 
THÁNG 6/2019 
Ý chung: Cầu cho các linh mục. 
Xin cho các linh mục dấn thân liên đới với những người 
nghèo một cách mạnh mẽ, bằng đời sống khó nghèo và 
khiêm hạ. 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA ĐOÀN LMTT 
Xin kính mời quý thành viên của Đoàn LMTT tham dự 
Rước Tượng Thánh Tâm và đọc kinh vào lúc 3:00 pm 
tại nhà ông Hoàng Viết Điều vào Chúa nhật, ngày 
2/6/2019. Địa chỉ: 1020 Caddo Dr., Carrollton, TX 
75010. Điện thoại: (972) 492-6370.  

CONVOCATION OF PRIEST 
Cha xứ sẽ tham dự chương trình Convocation of Priest 
của Giáo phận Dallas từ thứ Hai – thứ Năm, ngày 3-6/6. 
Sẽ có cha của nhà dòng dâng các lễ chiều thứ Hai – thứ 
Năm. 

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 
Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 6/6, giáo xứ có 1 giờ chầu 
Thánh Thể vào lúc 5:30 pm, trước giờ lễ lúc 6:30 pm. 

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. 
 

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) 

HỌP VÀ HUẤN LUYỆN BAN THỪA TÁC VIÊN 
THÁNH THỂ 
Xin tất cả quý vị trong Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể 
Ngoại Thường đến dự buổi họp huấn luyện vào thứ Bảy 
ngày 22/6/2019 từ 9:00 am – 10:30 am. 

CHẦU THÁNH THỂ NGÀY LỄ TRỌNG KÍNH 
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 
Vào Chúa Nhật trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, 
ngày 23/6/2019, tại giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể 
vào lúc 8:00 am trước thánh lễ lúc 9:00 am. 

TĨNH TÂM MỪNG BỔN MẠNG 
Giáo xứ sẽ có 3 buổi tĩnh tâm từ thứ Hai – thứ Tư, 
ngày 24-26/6. Chương trình như sau: 
6:30 pm: thánh lễ như thường lệ. Sau lễ sẽ có bữa ăn 
nhẹ như các lần tĩnh tâm trước đây. 
7:45 pm – 9:00 pm: giờ giảng thuyết 
Linh mục giảng thuyết: cha Anthony Nguyễn Đình 
Phúc, C.Ss.R. 
Chủ đề: “20 Năm Hồng Ân, Tin - Yêu - Phục Vụ”. 

CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ 
Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên 
tục 24 giờ từ chiều thứ Sáu, ngày 28/6/2019, đến lễ chiều 
thứ Bảy hôm sau, ngày 29/6/2019. 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, cho các linh mục, 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.  



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

  Chương trình tổng quát như sau: 
Thứ Sáu (28/6/2019): lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ 
trọng: mừng tước hiệu và bổn mạng của giáo xứ 

5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ  
7:00 pm: Thánh lễ  
8:00 pm – 9:00 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 (29/6/2019): lễ Thánh Phêrô và Thánh Pha-
olô, Tông đồ, lễ trọng 

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. 

MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ 
Năm nay giáo xứ sẽ tổ chức ăn mừng bổn mạng vào tối 
thứ Bảy, ngày 29/6/2019 vào lúc 7:00 pm ở Hội trường 
Thánh Giuse. Kính mong mọi người, các gia đình thu 
xếp dành giờ đến chung vui ăn mừng bổn mạng của giáo 
xứ để chúng ta có dịp bày tỏ sự gắn kết và hàn huyên 
biết thêm nhiều người khác trong giáo xứ. Giáo xứ lo đồ 
ăn thức uống; có văn nghệ, bingo để mọi người cùng 
chung vui mừng bổn mạng giáo xứ. 

RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ MỪNG BỔN MẠNG 
GIÁO XỨ 
Vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 6, 2019, giáo xứ sẽ có 
kiệu Thánh Thể vào lúc 8:30 am, trước Thánh lễ 9:00 
am. Xin kính mời các hội đoàn và giáo dân cùng chung 
lòng thờ phượng kính yêu tham dự rước kiệu Thánh Thể 
này.  

DISCERNMENT RETREAT / 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 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 DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 1/6 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc 
** Chúa Nhật 2/6 
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ 
** Thứ Bảy 8/6 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn 
** Chúa Nhật 9/6 
Lễ 9 AM: Gia đình Thi Văn Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Hong Nguyễn  

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
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 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.  
* Chúa nhật 9/06/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ 
chiều tại GĐ A/C David Conley & Tuyến. Địa chỉ: 4116 
Chief Dr., Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (469) 879-
9048.  
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 

Tuần May 26, 2019  

2076. Acct # 10059: Dâng cúng $100.00 
2077. Acct # 1618: Dâng cúng $100.00 
2078. Acct # 1051: Dâng cúng $10.00 
2079. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00 
2080. Acct # 1964: Dâng cúng $10.00 
2081. Acct # 1697: Dâng cúng $40.00 
2082. Acct # 1807: Dâng cúng $25.00 
2083. Acct # 1005: Dâng cúng $100.00 
2084. Acct # 1768: Dâng cúng $100.00 
2085. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00 
2086. Acct # 1953: Dâng cúng $150.00 
2087. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00 
2088. Acct # 1420: Dâng cúng $100.00 
2089. Acct # 1863-Crawfish Night: Dâng cúng $200.00 
2091. Acct # 1552-CrawfishNight-RaffleTickets: Dâng     
          cúng $100.00 
2092. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00 
2093. Acct # 1297: Dâng cúng $100.00 
2094. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00 
2095. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00 
2096. Acct # 1115: Dâng cúng $100.00 
2097. Acct # 1222: Dâng cúng $20.00 
2098. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00 
2099. Acct # 1503: Dâng cúng $20.00 
2100. Acct # 1744: Dâng cúng $5.00 
2101. Acct # 1623: Dâng cúng $100.00 
2102. Acct # 10118: Dâng cúng $100.00 
2103. Acct # 1668: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp       
          $720.00 
2104. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $50.00 
2105. Acct # 1082: Dâng cúng $300.00 
2106. Acct # 1671: Dâng cúng $100.00 
2107. Acct # 9107-GIFT: Dâng cúng $500.00 
2108. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $500.00 
2109. Acct # 10121: Dâng cúng $50.00 
2110. Acct # 10059-Crawfish Night: Dâng cúng $120.00 
2111. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00 
2113. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $3,104.00 
 
Cho đến May 26, 2019: Tổng số hứa dâng cúng: 
$2,210,532.89; Tổng số đã đóng góp cho Chương 
Trình Quỹ Xây Dựng: $1,438,736.59. 

SUNDAY REFLECTION 
The Good News 

In today’s First Reading from the Acts of the Apostles, 
St. Luke gives the surprising news that there is more of 
the story to be told. The story did not end with the empty 
tomb, or with Jesus’ appearances to the Apostles over 
the course of forty days. Jesus’ saving work will have a 
liturgical consummation. He is the great high priest, and 
He has still to ascend to the heavenly Jerusalem, there to 
celebrate the feast in the true Holy of Holies. 
The truth of this feast shines forth from the Letter to the 
Hebrews, where we read of the great high priest’s pass-
ing through the heavens, the sinless intercessor’s sacri-
fice on our behalf (see Hebrews 4:14–15). 
Indeed, His intercession will lead to the Holy Spirit’s 
descent in fire upon the Church. Luke spells out that 
promise in the First Reading for the feast of the Ascen-
sion: “in a few days you will be baptized with the Holy 
Spirit” (Acts 1:5). The Ascension is the preliminary 
feast that directs the Church’s attention forward to Pen-
tecost. On that day, salvation will be complete; for sal-
vation is not simply expiation for sins (that would be 
wonder enough), but it is something even greater than 
that. Expiation is itself a necessary precondition of our 
adoption as God’s children. To live that divine life we 
must receive the Holy Spirit. To receive the Holy Spirit 
we must be purified through Baptism. 
The Responsorial Psalm presents the Ascension in terms 
familiar from the worship of the Jerusalem Temple in 
the days of King Solomon: “God mounts his throne to 
shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord” (Psalm 
47). The priest-king takes his place at the head of the 
people, ruling over the nations, establishing peace. 
The Epistle strikes a distinctively Paschal note. In the 
early Church, as today, Easter was the normal time for 
the baptism of adult converts. The sacrament was often 
called “illumination” or “enlightenment” because of the 
light that came with God’s saving grace (see, for exam-
ple, Hebrews 10:32). Saint Paul, in his Letter to the 
Ephesians, speaks in terms of glory that leads to greater 
glories still, as Ascension leads to Pentecost: “May the 
eyes of your hearts be enlightened,” he writes, as he 
looks to the divinization of the believers. Their “hope” is 
“his inheritance among the holy ones,” the saints who 
have been adopted into God’s family and now rule with 
Him at the Father’s right hand. 
This is the “good news” the Apostles are commissioned 
to spread—to the whole world, to all nations, beginning 
from Jerusalem—at the Ascension. It’s the good news 
we must spread today. 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/the-good-news-
scott-hahn-reflects-on-the-ascension-of-the-lord/) 
 
 










