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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
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TÂM THƯ MỤC VỤ

HÃY SẴN SÀNG
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu
căn dặn các môn đệ phải ở luôn trong tư thế
sẵn sàng, tỉnh thức vì giờ Chúa đến như
người trộm hay chủ đi ăn cưới trở về bất
ngờ. Phúc cho người đầy tớ nào luôn ở trong
sự sẵn sàng, chu toàn bổn phận trách nhiệm,
nhà cửa luôn có sự ngăn nắp, trật tự để chủ
có về bất ngờ thì luôn vui vẻ thấy mọi sự có
ngăn nắp và biết người đầy tớ luôn làm việc
để lo chu toàn trách nhiệm.

Chúng ta biết trong đời sinh viên khi đi học nếu có bài kiểm hàng tuần thì người
sinh viên dễ chịu khó dành giờ để đọc sách, lắng nghe chú tâm và làm bài tập.
Nếu để đến cuối học kỳ mới có bài kiểm thì sẽ có không ít các sinh viên dễ để
cho đến giờ cuối mới lo đọc sách, coi lại bài học. Nếu không lo hàng tuần thì
nếu có bài kiểm bất ngờ thì nhiều sinh viên sẽ bị điểm yếu.
Con người dễ bị say mê theo những lôi cuốn của danh vọng, quyền lực, thú vui,
đồng tiền,… Rất nhiều lần chúng ta có những chọn lựa, quyết định hay sắp xếp
mà sâu thẳm trong trí lòng là những động lực và lôi kéo của lòng tham lam, ích
kỷ, dục vọng bất chính... Những cám dỗ của ma quỷ, những lôi kéo của cuộc
sống bon chen, đua đòi, hưởng thụ và những sự hận thù, ghen ghét, kỳ thị bên
trong ta dễ làm cho chúng ta đang có nhiều sự buồn chán, thất vọng và trống
rỗng.
Chúa muốn chúng ta phải tỉnh thức trước các cám dỗ của ma quỷ, thế gian và tật
xấu. Sự sẵn sàng tỉnh thức Chúa muốn nơi các môn đệ đòi hỏi chúng ta phải
luôn sống cụ thể niềm tin trong sự thờ phượng, cầu nguyện, chiến đấu vượt
thắng tật xấu và nhiệt tâm làm việc bác ái, xây dựng Hội thánh Chúa.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để chúng ta luôn có sự tỉnh thức và sẵn sàng
chu toàn bổn phận người con cái Chúa đang sống ở trần gian này.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
11-8: Chúa Nhật XIX Thường Niên
12-8: Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên; lễ nhớ tùy
ý Thánh Jane Frances de Chantal, Nữ tu
13-8: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên; lễ nhớ tùy ý
Thánh Pontian, Giáo hoàng, và Thánh Hyp polytus,
Linh mục, Tử đạo
14-8: Thứ Tư, lễ Thánh Maximilian Kolbe, Linh
mục, Tử đạo, lễ nhớ
15-8: Thứ Năm, lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn
Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc
16-8: Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên, lễ nhớ tùy
ý Thánh Stêphanô Hungary
17-8: Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên
18-8: Chúa Nhật XX Thường Niên
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa nhật, ngày 4/08/2019: Giáo xứ nhận được
$5,890 (bao gồm $4,749 trong phong bì, $1,108 không
phong bì và $33 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.
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.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN
TRỜI
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ trọng và buộc tại
Hoa Kỳ. Tại giáo xứ sẽ có các thánh lễ như sau: lễ vọng
(tối thứ Tư ngày 14/8) lúc 6:30 pm và lễ chính ngày
(thứ Năm ngày 15/8) lúc 9:00 am và 6:30 pm.

NGÀY KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2019-2020
Năm học mới 2019-2020 của Trường GLVN Thoma
Thiện và chương trình sinh hoạt TNTT của Đoàn John
Paul II sẽ khai mạc vào Chúa nhật, ngày 25/08/2019.
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
CUNG NGHINH & ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG ĐỨC
MẸ

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.
x

Chúa nhật 11/08/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6
giờ chiều tại GĐ Chị Bạch Hậu. Địa chỉ: 2206 Lorraine, Carrollton, TX 75006. Điện thoại: (469) 5211223.

x

Chúa nhật 18/08/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6
giờ chiều tại GĐ AC Hùng & Phúc. Địa chỉ: 2609
Timberleaf Cr. Carrollton, TX 75006. Điện thoại:
(214) 475-0367.

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 10/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
** Chúa Nhật 11/8
Lễ 9 AM: Gia đình Hiệu Thủy Trần
Lễ 11 AM: Gia đình Dũng Kh Nguyễn
** Thứ Bảy 17/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn
** Chúa Nhật 18/8
Lễ 9 AM: Gia đình Hữu Nghĩa Lê
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Hoa Nguyễn
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
11/8: Gia đình Vũ Huy Khanh

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.
Tuần August 04, 2019
2555. Acct # 1176: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2556. Acct # 1412: Pledge $2,000.00;
Dâng cúng tiếp $26.00
2557. Acct # 1678: Dâng cúng $50.00
2558. Acct # 1838: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2559. Acct # 1156: Pledge $12,600.00;
Dâng cúng tiếp $200.00
2560. Acct # 1534: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2561. Acct # 1508: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2562. Acct # 1076: Dâng cúng $15.00
2563. Acct # 1050: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $200.00
2564. Acct # 1013: Dâng cúng $100.00
2565. Acct # 1730: Pledge $8,000.00;
Dâng cúng tiếp $133.00
2566. Acct # 1007: Pledge $3,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2567. Acct # 1936: Dâng cúng $8,000.00
2568. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00
2570. Acct # 1804: Dâng cúng $50.00
2571. Acct # 1816: Pledge $10,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2572. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2573. Acct # 10059: Dâng cúng $100.00
2574. Acct # 1444: Dâng cúng $10.00
2575. Acct # 1035: Pledge $6,060.00;
Dâng cúng tiếp $135.00
2576. Acct # 1855: Dâng cúng $100.00

2577. Acct # 1767: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $20.00
2578. Acct # 1271: Dâng cúng $10.00
2579. Acct # 1192: Dâng cúng $20.00
2580. Acct # 1845: Pledge $7,200.00;
Dâng cúng tiếp $240.00
2581. Acct # 1292: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $80.00
2582. Acct # 1066: Dâng cúng $20.00
2583. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00
2584. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
2585. Acct # 1205: Dâng cúng $15.00
2586. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $40.00
2587. Acct # 1336: Dâng cúng $200.00
2588. Acct # 1429: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
2589. Acct # 1399: Dâng cúng $50.00
2590. Acct # 1623: Dâng cúng $100.00
2591. Acct # 1706: Dâng cúng $20.00
2592. Acct # 1872: Dâng cúng $20.00
2593. Acct # 1435: Dâng cúng $5.00
2594. Acct # 1283: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $20.00
2595. Acct # 1745: Pledge $4,000.00;
Dâng cúng tiếp $10.00
2596. Acct # 1376: Dâng cúng $20.00
2597. Acct # 1839: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $200.00
2598. Acct # 1973: Dâng cúng $10.00
2599. Acct # 1684: Dâng cúng $50.00
2600. Acct # 1675: Dâng cúng $5.00
2601. Acct # 1881: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $60.00
2602. Acct # 1779: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $60.00
2603. Acct # 1556: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $20.00
2604. Acct # 1853: Dâng cúng $20.00
2605. Acct # 1140: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $5.00
2606. Acct # 1726: Dâng cúng $10.00
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần August 4, 2019: $11,474.
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CÔ BẠN CỦA THÁNH PHANXICÔ ASSISI

mọi người.

Một trong những cuốn phim có giá trị diễn tả về cuộc
đời của thánh Phanxicô thành Assisi mới được thực hiện
cách đây vài năm đa thi vị hóa vai trò của Clara, vị thánh
Giáo Hội mừng kính hôm nay. Ðạo diễn của cuốn phim
đã giới thiệu Clara qua hình ảnh một nữ tài tử trẻ đẹp với
mái tóc vàng óng ả, thích tung tăng chạy nhảy giữa cánh
đồng hoa hướng dương chạy dài mút mắt.

Trong 27 năm cuối đời, Clara bị đau ốm luôn, nhưng chị
đã thu hút được nhiều Giám Mục, Hồng Y, kể cả các giáo
chủ đến để tham khảo ý kiến của chị.

Trong thực tế, quãng đời thanh xuân của Clara đã cống
hiến nhiều chi tiết có thể được sử dụng làm chất liệu để
quay phim. Vào tuổi trăng tròn 15, Clara đã từ chối kết
hôn vì tâm hồn của nàng bị xúc động mãnh liệt qua lời
rao giảng có chiều sâu của Phanxicô. Từ đó cho đến lúc
Clara trút hơi thở cuối cùng, Phanxicô là một người bạn
tinh thần, một cha linh hướng của nàng.

We are born of the faith of our fathers, descending from a
great cloud of witnesses whose faith is attested to on every page of Scripture (see Hebrews 12:1). We have been
made His people, chosen for His own inheritance, as we
sing in this Sunday’s Psalm.

Lúc lên 18 tuổi, Clara thoát ly gia đình và trong một
buổi lễ đơn sơ cử hành vào đêm, nàng đã cởi bỏ những
xiêm y đắt tiền để mặc lấy một chiếc áo dòng bằng vải
thô, đã thay chiếc dây nịt quý giá bằng một sợi dây thắt
lưng đơn sơ và đã để cho Phanxicô cắt mái tóc óng ả của
mình tượng trưng cho tinh thần từ bỏ.

Khi một số thiếu nữ khác cùng một chí hướng, kể cả Agnes, em gái của Clara, theo chân nàng vào tu viện, họ đã
bắt đầu một cuộc sống nghèo nàn, khổ hạnh và ẩn dật,
cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ đi chân
không, ngủ trên nền nhà, không ăn thịt và giữ thinh lặng
hầu như hoàn toàn. Ðó là những dấu hiệu bên ngoài biểu
lộ ý hướng bên trong của họ muốn sống khó nghèo theo
tinh thần Phúc Âm như Ðức Giêsu đã dạy.
Ðế sống cuộc đời từ bỏ, các nữ tu dòng thánh Clara
khước từ quyền sở hữu của bất cứ của cải nào, kể cả với
tính cách là của chung.
Nhu cầu lương thực hằng ngày được giải quyết bằng của
bố thí. Khi Ðức Thánh Cha khuyên họ giảm bớt cách
thực hành sống nghèo cách tuyệt đối như vậy, Clara đã
khẳng khái trả lời: "Thưa Ðức Thánh Cha, chúng con
cần cha tha tội, chứ chúng con không mong ước cha tha
chúng con khỏi những bổn phận phải giữ để trung tín dõi
theo chân Chúa Giêsu".
Trong bốn bức tường tu viện tại San Ðamianô gần Assisi, Clara ân cần chăm sóc các bệnh nhân, khiêm nhượng
hầu bàn và rửa chân cho các nữ tu sau khi họ đi cầu thực
trở về và dành nhiều thời giờ để tâm hồn chìm sâu trong
kinh nguyện. Các nữ tu đồng thời thuật lại rằng: Khi
Clara cầu nguyện xong, mặt chị chiếu sáng làm chói mắt

Trích sách Lẽ Sống
SUNDAY REFLECTION
FAITH OF OUR FATHERS

The Liturgy this week sings the praises of our fathers, recalling the defining moments in our “family history.” In
the Epistle, we remember the calling of Abraham; in the
First Reading we relive the night of the Exodus and the
summons of the holy children of Israel.
Our fathers, we are told, trusted in the Word of God, put
their faith in His oaths. They were convinced that what
He promised, He would do.
None of them lived to see His promises made good. For it
was not until Christ and His Church that Abraham’s descendants were made as countless as the stars and sands
(see Galatians 3:16–17, 29). It was not until His Last Supper and the Eucharist that “the sacrifice . . . the divine institution” of that first Passover was truly fulfilled.
And now we too await the final fulfillment of what God
has promised us in Christ. As Jesus tells us in this week’s
Gospel, we should live with our loins girded—as the Israelites tightened their belts, cinched up their long robes
and ate their Passover standing, vigilant and ready to do
His will (see Exodus 12:11; 2 Kings 4:29).
The Lord will come at an hour we do not expect. He will
knock on our door (see Revelation 3:20), inviting us to
the wedding feast in the better homeland, the heavenly
one that our fathers saw from afar, and which we begin to
taste in each Eucharist.
As they did, we can wait with “sure knowledge,” His
Word like a lamp lighting our path (see Psalm 119:105).
Our God is faithful, and if we wait in faith, hope in His
kindness, and love as we have been loved, we will receive
His promised blessing and be delivered from death.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/faith-of-our-fathers
-scott-hahn-reflects-on-the-nineteenth-sunday-in-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
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