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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.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 30 NĂM 2019-July 28, 2019 - CN XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TÂM THƯ MỤC VỤ

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Chủ đề chính của Lời Chúa trong ngày
Chúa nhật hôm nay muốn chúng ta chú
ý đến một điều quan trọng thiết yếu
của đời sống môn đệ. Đó là cầu
nguyện.
Khi một môn đệ xin Đức Giêsu dạy
cho họ cầu nguyện thì Ngài đã mau
chóng sẵn sàng đáp ứng mong muốn
của môn đệ. Và Ngài đã dạy cho họ Kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh tóm gọn mọi
điều thiết yếu trong đời sống người môn đệ của Chúa Kitô.
Qua câu chuyện người bạn quấy rầy người láng giềng suốt đêm khuya để vay 3
chiếc bánh, Đức Giêsu muốn dạy cho các môn đệ biết khi cầu nguyện thì cần
phải có sự kiên trì. Những gì tốt đẹp ích lợi cho đời sống của chúng và đẹp theo
ý Chúa thì Người sẽ không bao giờ từ chối ban cho chúng ta. Khi cầu nguyện là
chúng ta sống tâm tình của người con thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Chúng ta
phải có sự tin tưởng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, toàn năng và luôn trung
tín.
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa là lời cầu nguyện luôn gắn kết với đời sống, việc
làm tha thiết làm sáng danh Chúa, làm cho Nước Chúa được lớn mạnh trong sự
công bình, yêu thương và hiệp nhất. Những dự tính, lời nói, việc làm và quyết
định lớn nhỏ của chúng ta phải được thực hiện trong lòng ao ước và lo làm sáng
danh Chúa, cho sự tăng trưởng của Nước Chúa ở trần gian.
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa là lời cầu nguyện trong sự chân thành, khiêm
nhường và đơn sơ. Chúa yêu thích tâm hồn ngay thật, chân thành và đơn sơ và
vui lòng ban nhiều ơn cho tâm hồn đó. Ngoài ra, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa
là lời cầu nguyện trong tình yêu luôn kèm theo sự hy sinh. Sự hy sinh đến từ sự
quảng đại dâng hiến, từ sự chấp nhận những sự trái ý, đau khổ trong sự kết hiệp
với cuộc khổ nạn của Chúa.
Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp cầu bầu để chúng ta luôn gắn kết với
Chúa bằng đời sống cầu nguyện mật thiết.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

28-7: Chúa Nhật XVII Thường Niên
29-7: Thứ Hai, lễ Thánh Macta, lễ nhớ
30-7: Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý
Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ
31-7: Thứ Tư, lễ Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục, lễ
nhớ
1-8: Thứ Năm, lễ Thánh Anphongsô Maria Ligôri,
Giám mục, Tiến sĩ, lễ nhớ
2-8: Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý
Thánh Êuxêbiô Vecseli, Giám mục và Phêrô Giuli
anô Êma, Linh mục
3-8: Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
4-8: Chúa Nhật XVIII Thường Niên
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa nhật, ngày 21/07/2019: Giáo xứ nhận được
$6,658 (bao gồm $5,360 trong phong bì, $1,215 không
phong bì và $83 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.
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 28/7/2019, 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.
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
THÁNG 8/2019
Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình là nơi vun trồng
đời sống nhân bản của con người.
Xin cho các gia đình, nhờ cầu nguyện và sống đức ái,
trở nên nơi vun trồng đời sống nhân bản của con người.
CHẦU THỨ NĂM ĐẦU THÁNG
Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 1/8/2019, vào lúc 5:30
pm giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể trước thánh lễ
lúc 6:30 pm.

SINH HOẠT THÁNG 8 CỦA ĐOÀN LIÊN MINH
THÁNH TÂM
Đoàn LMTT kính mời quý vị Cố vấn, quý đoàn viên
tham dự:

¡ Thánh

lễ và chầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng ngày
2/8/2019.

¡ Buổi

họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ lúc
9 giờ sáng thứ Bảy ngày 3/8/2019.

HỌP CÁC THẦY CÔ GLVN VÀ STAFF
Xin kính mời các thầy cô giáo của Trường GLVN và
Staff đến dự buổi họp chuẩn bị cho năm học mới vào
Chúa nhật, ngày 11/8/2019 từ 12:30 pm – 3:00 pm.
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
GOLDEN ANNIVERSARY MASS
The Diocesan Golden Anniversary Mass celebrating 50
and 50+ Years of Marriage will be held on Saturday,
August 17, 2019 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of
the Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples
celebrating their 50th (married in 1969) or 50+ years of
marriage (married in 1968 or before) in 2019.
Registration will for this event is required and the deadline 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 Cunningham at
214-379-2872 or ecunningham@cathdal.org
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 twoday event for volunteers that help prepare for Mass, funerals, weddings, and other liturgical services, musicians, 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 214379-2872 or ecunningham@cathdal.org.

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

2

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 Anniversary
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 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
** Thứ Bảy 3/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Bé Tư Nguyễn
** Chúa Nhật 4/8
Lễ 9 AM: Gia đình Hàm Văn Ngô
Lễ 11 AM: Gia đình Christine Đỗ
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
28/7: Gia đình Phạm Minh Alan
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.
i

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) 3951818.

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

Tuần July 21, 2019
2441. Acct # 10118: Dâng cúng $100.00
2442. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
2443. Acct # 1232: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2444. Acct # 1485: Dâng cúng $100.00
2445. Acct # 1844: Pledge $12,000.00;
Dâng cúng tiếp $40.00
2446. Acct # 1143: Pledge $3,600.00;
Dâng cúng tiếp $60.00
2447. Acct # 1813: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $500.00
2448. Acct # 1329-PEW: Dâng cúng $1,000.00
2449. Acct # 1329: Pledge $12,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2450. Acct # 1684: Dâng cúng $50.00
2451. Acct # 10129-TNTT: Dâng cúng $945.00
2452. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $40.00
2453. Acct # 1838: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2454. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2455. Acct # 1808: Pledge $3,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2456. Acct # 1991: Dâng cúng $45.00
2457. Acct # 1318: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $20.00
2458. Acct # 1115: Pledge $2,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.002231
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần July 21, 2019: $3,600.00
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NHỮNG KỶ NIỆM NHỎ
Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ, người đã đưa nước Mỹ
can thiệp vào thế chiến thứ I, là người rất thận trọng đối
với những kỷ niệm nhỏ.

bé dưới mắt người đời, càng có giá trị trước mặt Chúa.
Chỉ có Chúa mới thấy được giá trị của những âm thầm
đau khổ, của những hy sinh quên mình từng ngày, của
những việc làm vô danh…

Lần kia, ông và phu nhân cùng với nhiều nhân vật cấp
cao trong chính phủ dừng lại một thành phố thuộc tiểu
bang Montana.

Trích sách Lẽ Sống

Cảnh sát làm hàng rào không cho bất cứ ai đến gần vị
tổng thống. Nhưng, không hiểu làm thế nào mà có hai
cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi
của tổng thống. Hai cậu bé ngắm nhìn một cách say sưa
vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ
được lá cờ nhỏ bé của nước Mỹ mà em đang cầm trên
tay. Cảnh sát cố tình ngăn chận cậu bé, nhưng bà Wilson
đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay em một cách nhiệt
tình.

Though we be “but dust and ashes,” we can presume to
draw near and speak boldly to our Lord, as Abraham
dares in this week’s First Reading.

Cậu bé khác cảm thấy buồn hiu vì em không có gì để
dâng tặng cho tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi
quần và cuối cùng lôi ra được một đồng xu nhỏ. Em cố
gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến trao cho
tổng thống. Em sung sướng vô cùng, bởi vì chính tổng
thống Wilson là người chìa tay ra để đón nhận món quà
của em với tất cả trang trọng.
Năm năm sau, tổng thống Wilson qua đời. Bà Wilson
xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở chiếc
ví của ông, bà thấy có một bọc giấy được giữ gìn cẩn
thận. Tháo chiếc bọc giấy, bà nhận ra ngay tức khắc
đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây
năm năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu ông
cũng mang nó theo.
Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài giàu
có biết bao, nhưng những đồng xu nhỏ mà chúng ta trao
tặng cho Ngài, Thiên Chúa đón nhận và cất giữ như báu
vật... Một Thiên Chúa giàu sang dường như không ưa
thích của cải dư dật của chúng ta cho bằng những đồng
xu nhỏ của lòng thành, sự quảng đại, những âm thầm hy
sinh, phục vụ quên mình của chúng ta...
Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái nhìn trang
trọng của Chúa đối với lòng thành của con người. Lần
kia, Ngài vào đền thờ và quan sát những người đang
dâng cúng tiền của. Ai ai cũng bỏ tiền vào hòm, chợt có
một người đàn bà góa chỉ bỏ có một đồng xu nhỏ. Vậy
mà Ngài đã tuyên bố: Người đàn bà này đã dâng cúng
nhiều hơn ai hết, bởi vì trong khi mọi người bố thí
những của dư thừa của mình, còn người đàn bà nghèo
này lại dâng cúng tất cả những gì mình có để độ nhật...
Thiên Chúa luôn trân trọng và quý mến tất cả những gì
chúng ta dâng tặng Ngài. Những lễ vật càng đơn sơ, nhỏ

SUNDAY REFLECTION
ASKED AND ANSWERED

But even Abraham—the friend of God (see Isaiah 41:8),
our father in the faith (see Romans 4:12)—did not know
the intimacy that we know as children of Abraham, heirs
of the blessings promised to his descendants
(see Galatians 3:7, 29).
The mystery of prayer, as Jesus reveals to His disciples in
this week’s Gospel, is the living relationship of beloved
sons and daughters with their heavenly Father. Our prayer
is pure gift, made possible by the “good gift” of the Father—the Holy Spirit of His Son. It is the fruit of the New
Covenant by which we are made children of God in
Christ Jesus (see Galatians 4:6–7; Romans 8:15–16).
Through the Spirit given to us in Baptism, we can cry to
Him as our Father—knowing that when we call He will
answer.
Jesus teaches His disciples to persist in their prayer, as
Abraham persisted in begging God’s mercy for the innocent of Sodom and Gomorrah.
For the sake of the one just Man, Jesus, God spared the
city of man from destruction (see Jeremiah 5:1; Isaiah
53), “obliterating the bond against us,” as Paul says in this
week’s Epistle.
On the Cross, Jesus bore the guilt of us all, canceled the
debt we owed to God, the death we deserved to die for
our transgressions. We pray as ones who have been
spared, visited in our affliction, saved from our enemies.
We pray always a prayer of thanksgiving, which is the
literal meaning of Eucharist. We have realized the promise of this week’s Psalm: We worship in His holy temple,
in the presence of angels, hallowing His name.
In confidence we ask, knowing that we will receive, that
He will bring to completion what He has done for us—
raising us from the dead, bringing us to everlasting life
along with Him.
(Scott
Hahn,
https://stpaulcenter.com/asked-andanswered-scott-hahn-reflects-on-the-seventeenth-sundayin-ordinary-time/)
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&Ҫ11*ѬӠ,

9HQHWLDQ1DLO6SD 3ODQR7;
0ӻWUҳQJWtSFDR 
FҫQWX\ӇQQKkQYLrQ
1KkQYLrQTXpWGӑQODXFKL
WLӋP.K{QJFҩQWLӃQJ$QK
3KөWiTXҧQOêWLӋP
1KkQYLrQWLӃSWkQ

1DLO7HFK
//'DYLG7UҫQ

1KjKjQJJҫQVLrXWKӏ&KkXÈFKӧ
:LQFRQKjWKӡYjFKӧ91.KiFK
PӻWUҳQJYj+jQ4XӕF91
1KLӅXFKӛÿұX[HUӝQJUmLYjVHWXSWҩW
FҧGӏFKYөRUGHURQOLQHQKѭ8EHU'RRU
GDVKYj*UXEKXE7LӋPWKjQKOұSKѫQ
QăPFyUҩWQKLӅXNKiFKTXHQ5ӝQJ
6)*LiEiQ7KѭѫQJ/ѭӧQJ*Li
WKXr0ӛLWKiQJ111/LrQ
OҥF6ӕĈ7ÿӇELӃWWKrPFKLWLӃWKRһFÿӇ
ÿѭӧFWѭYҩQ

7LӋPӣ'HQWRQFҫQJҩSQKLӅXWKӧ
1DLO JLӓL IXOO WLPH ELӃW OjP EӝW
SZ QH[JHQ JHO WD\ FKkQ QѭӟF
7LӋP NKX 0ӻ WUҳQJ JRRG LQ
FRPH FKӫ GӉ FKӏX KRj ÿӗQJ &ѫ
KӝLWӕWFKRQKӳQJDLPXӕQFRWKX
QKұS WӕW Yj FKӛ OjP WKRҧL PiL
1ӃX PXӕQ EDR OѭѫQJ 
/LrQOҥF %HQQ\ 
ҥŶ ƚŚӄ EĂŝů ďŝұƚ ůăŵ ďҾƚ͕ ďĂŽ ůӇҿŶŐ
ƚӉ ΨϵϬϬͲϭϬϬϬ͘ dƌŽŶŐ ŬŚƵ >ĞǁŝƐǀŝůůĞ͘
dŝҵŵĜſŶŐĐӊĂŶŐăǇŚӆEŚҨƚ͘Śҽůăŵ
ǀŝҵĐǀƵŝǀү͘yŝŶůŝġŶůҢĐϮϭϰͲϳϭϯϬϳϲϴ͘

7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH





7RVXEVFULEHHPDLOWR+LHS7KRQJ#WKDQKWDPGDOODVRUJZLWKWKHZRUGµVXEVFULEH¶RQWKHVXEMHFWOLQH

