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MÁCTA VÀ MARIA  
 

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
  
“Lời Chúa hôm nay chú trọng đến một chủ đề. 
Đó là lòng hiếu khách. Trong bài đọc 1, Abraham 
đã bày tỏ lòng hiếu khách đến 3 vị khách lạ. Ông 
mau mắn mời vào nhà, chuẩn bị bữa ăn thịnh 
soạn, dành sự kính trọng đối với các vị khách. Để 
đáp trả tấm lòng hiếu khách này, một vị khách 
báo tin vui cho Abraham là ông và người vợ Sa-

rah sẽ có được 1 người con trai. 
Trong bài đọc Tin Mừng, Đức Giêsu được đón tiếp ở gia đình 3 chị em Macta, 
Maria và Lagiarô ở làng Bêtania. Qua các sách Tin Mừng, chúng ta biết là Đức 
Giêsu có một tình cảm đặc biệt dành cho gia đình 3 chị em này. Bài Tin Mừng 
thuật lại người chị Macta đã tất bật lo lắng chuẩn bị cơm nước để phục vụ Chúa. 
Trong khi đó người em Maria lại ngồi bên cạnh Chúa lắng nghe Chúa giáo huấn. 
Khi người chị trách Chúa sao không bảo người em lo lắng giúp chị để lo cơm 
nước thì Chúa trách người chị lo lắng nhiều quá và khen người em đã chọn phần 
tốt hơn. 
Chúng ta phải hiểu là Chúa Giêsu không chê hay phản đối tấm lòng hiếu khách 
phục vụ của người chị. Nhưng khi khen việc làm của người em là Chúa muốn 
nhấn mạnh tầm quan trọng hơn hết của việc ở bên cạnh Chúa, lắng nghe Chúa 
giáo huấn và nhất là đào sâu mối thân tình với Chúa. Đây là điều quan trọng hơn 
hết và sẽ không bị lấy mất. 
Khi lo lắng phục vụ cho Chúa với nhiều loại công việc khác nhau thì con người sẽ 
dễ rơi vào cái bẫy chú trọng thái quá vào công việc và các chi tiết bên ngoài. Chúa 
muốn chúng ta phải đào sâu mối tương giao mật thiết với Chúa và điều này phải 
xây dựng ở việc ngồi lại bên Chúa và để tâm hồn, trái tim lắng nghe Chúa nói, 
Chúa dạy bảo. Đây mới là điều đẹp lòng Chúa và Chúa muốn mỗi người môn đệ 
phải có. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để đời sống chúng ta luôn là có sự quân bình hài 
hòa trong việc ở bên Chúa, lắng nghe Chúa dạy bảo, được Chúa thêm sức và đời 
chứng tá phục vụ Chúa hiện diện nơi tha nhân.   

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 
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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 29 NĂM 2019-Jul 21, 2019 - CN XVI TN - 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 

21-7: Chúa Nhật XVI Thường Niên 
22-7: Thứ Hai, lễ Thánh Maria Mađalêna, lễ kính  
23-7: Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 

Thánh Bigitta, Nữ tu 
24-7: Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 

Thánh Sa-ben Mac-lup, Linh mục 
25-7: Thứ Năm, lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ, lễ kính 
26-7: Thứ Sáu, lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song 

thân Đức Trinh Nữ Maria, lễ nhớ 
27-7: Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên 
28-7: Chúa Nhật XVII Thường Niên   
 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 14/07/2019: Giáo xứ nhận được 
$6,742 (bao gồm $5,177 trong phong bì, $1,412 không 
phong bì và $153 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  
 
CHA XỨ ĐI VACATION 

Cha xứ sẽ về thăm gia đình ở California từ thứ Tư đến tối 
thứ Bảy, Jul 24-27, 2019. Trong thời gian này, các cha 
của nhà dòng sẽ đến dâng các thánh lễ tại giáo xứ. 

 
HỌP HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có họp vào tối thứ Sáu 
ngày 26/7/2019 sau Thánh lễ 6:30 pm. Xin kính mời 
Quý vị hội viên tham dự. 
 
CẦN THẦY CÔ DẠY VIỆT NGỮ 

Trường GLVN Tôma Thiện cần thêm thầy cô giáo dạy 
Việt ngữ. Xin quý vị nào có lòng mong muốn dạy các 
em trong lãnh vực tiếng Việt và văn hóa Việt và muốn 
tìm hiểu thêm thì xin liên lạc với thầy Duy là Trưởng 
ban Việt ngữ của Trường Tôma Thiện ở số phone: 
(469) 543-7780  

4TH ANNUAL LITURGY BOOT CAMP 
 
The Office of Worship presents the 4th Annual Liturgy 
Boot Camp at St. Paul the Apostle Parish Center Friday, 
August 23rd from 2:00 p.m. to 8:00 p.m. and Saturday, 
August 24th from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. This is a two-
day event for volunteers that help prepare for Mass, fu-
nerals, weddings, and other liturgical services, musi-
cians, deacons, deacon-candidates, and anyone who 
wants to learn and do more in a parish. Registration and 
more information at https://www.cathdal.org/LBC2019?
from=control_panel.  

Please refer questions to Elizabeth Cunningham at 214-
379-2872 or ecunningham@cathdal.org. 
 
GOLDEN ANNIVERSARY MASS 
 
The Diocesan Golden Anniversary Mass celebrating 50 
and 50+ Years of Marriage will be held on Saturday, Au-
gust 17, 2019 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the 
Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples cele-
brating their 50th (married in 1969) or 50+ years of mar-
riage (married in 1968 or before) in 2019. 
 
Registration will for this event is required and the dead-
line to register is Sunday, August 11, 2019. 
Please note: Only the names of those registered 
by August 5th will be printed in the worship aid for this 
Mass. 
 
For additional information please contact Elizabeth Cun-
ningham at 214-379-2872 or ecunningham@cathdal.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. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ 
3. Thịnh Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn & Mừng Anniver-

sary  
4. Gia đình Hoa Liễu - Dâng hoa kính Thánh Cả Giuse 

và Đức Mẹ. 
5. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn 
6. Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
7. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ  
8. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn 
9. Ẩn danh - Tạ ơn Ba Đấng, Xin ơn hối cải 
10. Dũng & Hằng Nguyễn - Thương nhớ LH Giuse. Cầu 

cho 2 LH Giuse 
11. Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn  
 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 20/7 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung  
** Chúa Nhật 21/7 
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm  
Lễ 11 AM: Gia đình Xếp Hà Trần 

** Thứ Bảy 27/7 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn  
** Chúa Nhật 28/7 
Lễ 9 AM: Gia đình Hải Vũ Hoàng 
Lễ 11 AM: Gia đình Thế Trần 

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 

28/7: Gia đình Phạm Minh Alan  
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 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 21/07/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ AC Trương Duy. Địa chỉ: 1284 
Coneflower Dr., Frisco, TX 75033. Điện thoại: (972) 
369-4378.  
Chúa nhật 28/07/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 
6 giờ chiều tại GĐ ÔB Triệu. Địa chỉ: 2955 Furneax 
Ln., Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (972) 395-
1818.  

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  

 

 

 
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 

Tuần July 14, 2019  

2397. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2398. Acct # 1236: Pledge $6000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2399. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2400. Acct # 1202: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2401. Acct # 1295: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $125.00 
2402. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2403. Acct # 1416: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $1,000.00 
2404. Acct # 1551: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $1,000.00 
2405. Acct # 1503: Dâng cúng $20.00 

2406. Acct # 1458: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $500.00 
2407. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00 
2408. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00 
2409. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00 
2410. Acct # 1058: Dâng cúng $60.00 
2411. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $100.00 
2412. Acct # 1444: Dâng cúng $10.00 
2413. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00 
2414. Acct # 1479: Dâng cúng $100.00 
2415. Acct # 1245: Dâng cúng $100.00 
2416. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00 
2417. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00 
2418. Acct # 1892: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $30.00 
2419. Acct # 10013: Dâng cúng $100.00 
2420. Acct # 10126: Dâng cúng $500.00 ** 
2421. Acct # 10127: Pledge Dâng cúng trước $60.00 
2422. Acct # 10128: Dâng cúng $50.00 
2423. Acct # 1002: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $10.00 
2424. Acct # 1297: Dâng cúng $100.00 
2425. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $40.00 
2426. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2427. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
          $100.00 
2428. Acct # 1366: Dâng cúng $100.00 
2429. Acct # 1422: Dâng cúng $20.00 
2431. Acct # 10122-PEW: Dâng cúng $300.00  
2432. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $4,100.00  
 
(**Dâng cúng tuần June 30, 2019) 
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần July 14, 2019:  $9,455.00  
 
 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              4 

  Lúa Mì và Hoa Mồng Gà 
  
Hòa Lan là một nước nổi tiếng về hoa. Ở phía 
bắc Hòa Lan, có những cánh đồng hoa chạy dài 
tắp tít vượt cả tầm nhãn giới. Nhiều loại hoa sặc 
sỡ tuyệt đẹp làm say mê khách du lịch. Phía nam 
của Hòa Lan, trái lại, chỉ có những cánh đồng 
lúa mì bát ngát và khi lúa chín thì khắp nơi chỉ 
còn là một màu vàng ối làm nổi bật màu đỏ tím 
của những bông hoa mồng gà. 
  
Cảnh đó đẹp với thi sĩ và họa sĩ nhưng rất đáng 
buồn đối với nông gia vì mồng gà càng sặc sỡ 
thì vụ lúa càng kém. Chẳng có cách nào nhổ hết 
được những cây mồng gà này mà không làm hư 
hại lúa, đằng khác hoa mồng gà càng nhiều và 
càng đẹp thì khách du lịch càng làm hư hại lúa 
nhiều, mỗi khi họ nhảy xuống ruộng để hái hoa. 
  
Sự chung đụng của lúa mì và hoa mồng gà: đó 
là bức tranh tuyệt hảo của nhân loại chúng ta. 
Thiên Chúa tạo dựng lúa mì để nuôi sống chúng 
ta, nhưng Người cũng cho hoa mồng gà mọc 
lên để làm vui mắt chúng ta. Có lúa mì thì cũng 
có hoa mồng gà. Có nhà nông thì cũng có thi sĩ, 
họa sĩ. 
  
Thiên Chúa cho nắng mưa hòa nhịp với nhau. 
Người nông gia không thể đòi hỏi chỉ có mưa 
cho lúa tốt. Người nghệ sĩ không thể đòi hỏi chỉ 
có ánh mặt trời... Sống là biết chấp nhận sự đa 
diện của vũ trụ như một bức tranh tuyệt hảo. 
Sống là biết lấy đau khổ, mất mát của mình làm 
hạnh phúc cho người khác. 
  
Trích sách Lẽ Sống 
 

SUNDAY REFLECTION 
 

WAITING ON THE LORD  
 

God wants to dwell with each of us personally, inti-
mately—as the mysterious guests once visited Abra-
ham’s tent, as Jesus once entered the home of Mary 
and Martha. 
 
By his hospitality in this week’s First Reading, Abra-
ham shows us how we are to welcome the Lord into 
our lives. His selfless service of his divine guests 
(see Hebrews 13:1) stands in contrast to the portrait 
of Martha drawn in this week’s Gospel. 
 
Where Abraham is concerned only for the well-being 
of his guests, Martha speaks only of herself – Do you 
not care that my sister has left me by myself? . . . Tell 
her to help me.” Jesus’ gentle rebuke reminds us that 
we risk missing the divine in the mundane, that we 
can fall into the trap of believing that God somehow 
needs to be served by human hands (see Acts 17:25). 
 
Our Lord comes to us not to be served but to serve 
(see Matthew 20:28). He gave His life that we might 
know the one thing we need, the “better part,” which 
is life in the fellowship of God. 
 
Jesus is the true Son promised today by Abraham’s 
visitors (see Matthew 1:1). In Him, God has made an 
everlasting covenant for all time, made us blessed 
descendants of Abraham (see Genesis 17:19, 
21; Romans 4:16–17, 19–21). 

The Church now offers us this covenant, bringing to 
completion the word of God, the promise of His plan 
of salvation, what Paul calls “the mystery hidden for 
ages.” 
 
As once He came to Abraham, Mary, and Martha, 
Christ now comes to each of us in Word and Sacra-
ment. As we sing in this week’s Psalm: He will make 
His dwelling with those who keep His Word and 
practice justice (see also John 14:23). 
 
If we do these things we will not be anxious or dis-
turbed, will not have our Lord taken from us. We will 
wait on the Lord, who told Abraham and tells each of 
us: “I will surely return to you.” 
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/waiting-on-the-
lord-scott-hahn-reflects-on-the-sixteenth-sunday-in-
ordinary-time/)  










