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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

QUA CỬA HẸP
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Khi bị đặt câu hỏi phải chăng chỉ có ít người
được cứu độ, Chúa Giêsu đã khôn khéo trả lời
câu hỏi về 1 hướng khác. Ngài không chú trọng
trả lời vào số lượng ít hay nhiều sẽ được hưởng
hạnh phúc đời đời. Ngài nhấn mạnh đến các điểm
sau đây.

Trước tiên, Ngài nhấn mạnh sự đòi hỏi phải có cố gắng chiến đấu qua cửa hẹp để
vào hạnh phúc đời đời. Cửa hẹp đòi hỏi con người phải trở nên nhỏ bé, hạ thấp và
vứt bỏ đi những thứ cồng kềnh làm cản trở mình không qua được. Chúa đòi hỏi
con người phải trở nên khiêm nhường, hạ thấp và phải hoán cải ăn năn. Ngoài ra,
con người cũng phải biết vất bỏ những gì làm cản trở không cho chúng ta xứng
đáng để đi qua cửa đó. Những thứ cồng kềnh, to lớn như lòng kiêu ngạo, tính tự
ái, lòng tham lam, dục vọng sai trái, dính bén với thụ tạo,… cần phải được vứt bỏ.
Qua cửa hẹp cũng là hình ảnh đòi hỏi con người phải chiến đấu cam go, phải dám
hy sinh, phải chấp nhận gian nan đau khổ. Người môn đệ phải chiến đấu chống lại
sự bất công, ích kỷ, gian ác, gian dối, thú vui sai trái,… để có thể có được sự xứng
đáng đón nhận niềm vui hạnh phúc viên mãn.
Điểm thứ hai Chúa muốn nói là cửa vào nước Chúa hạnh phúc muôn đời không
phải được mở ra luôn mãi. Sẽ có lúc nó bị đóng lại và một khi nó đã đóng lại rồi
thì không ai mở ra được. Con người phải tận dụng những thời giờ, cơ hội đang có
để tìm kiếm cho mình được vào hưởng niềm vui viên mãn đó.
Điểm thứ ba là con người không thể cậy dựa mình có quen biết Chúa vì đã có ăn
uống chung hay nghe Chúa giảng dạy là sẽ được vào nước hằng sống. Điều quan
trọng là phải có một đời sống hoán cải, và tha thiết thực hành lời Chúa giảng dạy.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để chúng ta can đảm mạnh dạn chiến đấu chống
lại những khuynh hướng xấu và hăng hái sống thực hành giáo huấn Chúa để được
vui hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa ban cho.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
25-8: Chúa Nhật XXI Thường Niên
26-8: Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên
27-8: Thứ Ba, lễ Thánh nữ Mônica, lễ nhớ
28-8: Thứ Tư, lễ Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ,
lễ nhớ
29-8: Thứ Năm, lễ Thánh Gioan Baotixita chịu trảm
quyết, lễ nhớ
30-8: Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên
31-8: Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên
01-9: Chúa Nhật XXII Thường Niên
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa nhật, ngày 18/08/2019: Giáo xứ nhận được
$6,817 (bao gồm $5,416 trong phong bì, $1,259 không
phong bì và $142 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
CA ĐOÀN SERAPHIM
Ca Đoàn Thiếu Nhi sẽ ghi danh và tập hát vào Chúa
Nhật này 8/25/2019.
Các em học lớp 1 trở lên và ham thích ca hát, xin ghi
danh với Sr. Hiền bên phòng tập hát Thiếu Nhi.
Ngay sau giờ khải giảng GL-VN. Giờ tập hát 10:25 am
- 10:55 am.
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 25/8/2019, 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.
GHI DANH HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ DỰ
TÒNG
Chương trình học Giáo Lý Dự Tòng, RCIA, sẽ bắt đầu
vào Chúa nhật,ngày 1/9/2019. Chương trình học mỗi
ngày Chúa nhật, từ 9:00 am đến 12:30 pm. Ghi danh
học bắt đầu vào Chúa nhật, ngày 25/8/2019. Mọi thắc
mắc và ghi danh xin liên lạc với chị Lệ Hiền, 972-7406597 hay anh Minh, 972-814-1046.
GIỜ LỄ NGÀY LABOR DAY

Vào thứ Hai, Labor Day, ngày 2/9/2019, tại giáo xứ chỉ
có 1 thánh lễ vào buổi sáng lúc 9:00 am. Không có lễ
chiều.

TẾT TRUNG THU 2019
Tết Trung Thu 2019 sẽ được tổ chức tại Hội Trường St.
Joseph Center của giáo xứ vào chiều tối thứ Bảy, ngày
14/9, từ 6:00 pm – 9:30 pm. Có chương trình văn nghệ,
trò chơi cho các em, múa lân, thi lồng đèn cho các em
và sẽ có thưởng

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. Cầucho 2 LH Giuse
11) Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn
12) Gia đình Võ Thành Tiến: Dâng hoa kính Thánh Cả
Giuse và Đức Mẹ
13) Bà Đầy: dâng hoa tạ ơn
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
** Thứ Bảy 24/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung
** Chúa Nhật 25/8
Lễ 9 AM: Gia đình Minh Thái Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ
** Thứ Bảy 31/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn
** Chúa Nhật 1/9
Lễ 9 AM: Gia đình Ngọc Bích Võ
Lễ 11 AM: Gia đình Hong Nguyễn

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
25/8: Gia đình Nguyễn Đình Xít

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 25/08/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6
giờ chiều tại GĐ AC Duy & Tề My. Địa chỉ: 3900
Creekside Ln., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: (214)
592-7450.
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

Tuần August 18, 2019
2647. Acct # 1245: Dâng cúng $100.00
2648. Acct # 1255: Dâng cúng $20.00
2649. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2650. Acct # 1805: Dâng cúng $1,000.00
2651. Acct # 1953: Dâng cúng $150.00
2652. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$40.00
2653. Acct # 1005: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2654. Acct # 1768: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2655. Acct # 1295: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$250.00
2656. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2657. Acct # 1202: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2658. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2659. Acct # 1680: Dâng cúng $20.00
2660. Acct # 1329: Dâng cúng $200.00
2661. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$40.00
2662. Acct # 1197: Dâng cúng $100.00
2663. Acct # 1368: Dâng cúng $100.00
2664. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00
2665. Acct # 10132: Dâng cúng $2,000.00
2666. Acct # 10030: Dâng cúng $50.00
2667. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00
2668. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2669. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2670. Acct # 1968: Dâng cúng $100.00
2671. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2672. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2673. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$60.00

2674. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2675. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
2676. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2677. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2678. Acct # 1999: Dâng cúng $100.00
2679. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2680. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2681. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2682. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00
2683. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
2684. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $3,400.00

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần August 18, 2019: $9,665.00
GIẤC MƠ CỦA MỘT THI SỸ
Thi sĩ Sully Prudhomme, người Pháp đã có lần tưởng
tượng ra một giấc mơ như sau:

Ông mơ thấy một nhà nông bảo ông hãy cầm cày lấy đất,
trồng lấy lúa, gặt lấy thóc, làm lấy gạo mà ăn. Ông mơ
thấy người thợ dệt bảo ông hãy đánh lấy chỉ, dệt lấy áo
mà mặc. Ông mơ thấy người thợ nề bảo ông hòa lấy vữa,
xây lấy nhà mà ở. Còn gì nữa? Ông đã thấy mọi người bỏ
ông, xa lánh ông, để ông trơ trọi với cảnh vật. Ông kinh
hãi. Ông kêu cầu, khẩn hứa nhưng chỉ thấy mãnh thú xuất
hiện trên đường.
Có lẽ không có bao nhiêu người đã mơ giấc mơ nói trên.
Nhưng chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ đến mình, tưởng
rằng một mình có thể sống giữa vũ trụ, không cần đến ai,
không cần ai giúp đỡ.

Không ai là một hòn đảo. Chúng ta đều bị ràng buộc với
mọi người, chúng ta đổi công việc của chúng ta với công
việc của người khác, chúng ta phụng sự người vì người đã
phụng sự chúng ta.
Nhưng chúng ta không chỉ sống trong tình liên đới về mặt
vật chất. Con người còn liên đới nhau về mặt hạnh phúc
và đau khổ. Không ai hạnh phúc một mình và không ai
một mình có thể chịu nổi sự đau khổ. Nhờ người, ta mới
vui và nhờ người, ta mới trút bớt những cơ cực của ta.
Thế giới này quá nặng khiến một người có thể mang nổi
và sự khổ cực của vũ trụ quá lớn cho một trái tim.
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ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP

SUNDAY REFLECTION

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà
anh em còn đứng ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa
ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh
em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu
đến!’ ” (Lc 13,22)

Gateway To Life

Suy niệm: Bệnh ung thư tuy không có tên trong “tứ
chứng nan y” nhưng lại là chứng bệnh mà nền y học
hiện đại đang phải bó tay, chẳng những vì người ta
chưa hiểu hết nguyên nhân và cơ chế của căn bệnh mà
còn vì khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối với
những triệu chứng thấy được, bệnh nhân mới biết mình
có bệnh. Lúc đó thì hết thuốc chữa! Về đời sống thiêng
liêng, Chúa dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn
sáng; mau sám hối trở về vì “Nước Trời đã đến gần”;
biết dùng thời gian Chúa ban xây dựng Nước Chúa ở
trần gian này; đừng đợi đến khi “chủ nhà đã đứng dậy
và khoá cửa lại” mới gõ cửa vào, vì lúc đó mọi sự đã
trở nên quá muộn.
Mời Bạn: Hình ảnh người hành khách chậm chân lỡ
chuyến đò sang sông vẫn còn tái hiện nơi những người
học trò ham vui chơi đến gần kỳ thi mới vội vã vùi đầu
vào sách vở; nơi những người tham công tiếc việc đến
độ dự lễ Chúa Nhật đi trễ về sớm; nơi những người
không lo kiến tạo một xã hội đầy “công bình và lòng
nhân ái” mà chỉ tận hưởng lạc thú cách ích kỷ và “đợi
đến khi gần chết ăn năn tội vẫn còn kịp”! Mỗi giây phút
hiện tại đều có thể là giây phút cuối cùng của đời bạn.
Hãy lấp đầy chúng bằng những hành động vì yêu
thương phục vụ.

Sống Lời Chúa: Cuối ngày, bạn kiểm điểm mình đã
làm gì khiến cho cuộc sống của mình và người khác có
ý nghĩa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng
đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng.

Jesus doesn’t answer the question put to Him in this Sunday’s Gospel. It profits us nothing to speculate on how
many will be saved. What we need to know is what He
tells us today—how to enter into salvation and how urgent it is to strive now, before the Master closes the door.
Jesus is “the narrow gate,” the only way of salvation, the
path by which all must travel to enter the kingdom of the
Father (see John 14:6).
In Jesus, God has come—as He promises in this week’s
First Reading—to gather nations of every language, to
reveal to them His glory.
Eating and drinking with them, teaching in their streets,
Jesus in the Gospel is slowly making His way to Jerusalem. There, Isaiah’s vision will be fulfilled: On the holy
mountain He will be lifted up (see John 3:14), and He will
draw to Himself brethren from among all the nations to
worship in the heavenly Jerusalem, to glorify Him for His
kindness, as we sing in today’s Psalm.
In God’s plan, the kingdom was proclaimed first to the
Israelites and last to the Gentiles (see Romans 1:16; Acts
3:25–26), who in the Church have come from the earth’s
four corners to make up the new people of God
(see Isaiah 43:5–6; Psalm 107:2–3).
Many, however, will lose their place at the heavenly table, Jesus warns. Refusing to accept His narrow way they
will weaken, rendering themselves unknown to the Father
(see Isaiah 63:15–16).
We don’t want to be numbered among those of drooping
hands and weak knees (see Isaiah 35:3). So, we must
strive for that narrow gate, a way of hardship and suffering—the way of the beloved Son.
As this week’s Epistle reminds us, by our trials we know
we are truly God’s sons and daughters. We are being disciplined by our afflictions, strengthened to walk that
straight and narrow path—that we may enter the gate and
take our place at the banquet of the righteous.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/gateway-to-lifescott-hahn-reflects-on-the-twenty-first-sunday-inordinary-time/)
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