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LÀM MÔN ĐỆ CHÚA  
 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Chúng ta hiểu như thế nào đây những lời 
giáo huấn của Đức Giêsu về đời sống 
môn đệ theo Ngài? Rõ ràng là Chúa 
không nói úp mở, cũng không mơ hồ mà 
nhiều lần Ngài lập đi lập lại những đòi 
hỏi nếu ai không từ bỏ thì không thể làm 
môn đệ của Ngài. Từ bỏ cha mẹ, vợ con, 

anh chị em, và cả mạng sống mình nữa. Ngài cũng nói ai không vác thập giá 
mình thì không thể làm môn đệ của Ngài. Ngài lại đòi hỏi ai không từ bỏ của cải 
thì không thể làm môn đệ của Ngài.Phải từ bỏ cha mẹ, anh chị em người thân 
xem ra có vẻ rất là thiếu lòng nhân ái, và thiếu tình nghĩa hay sao? Từ bỏ của cải 
phải chăng có dại dột không?Chúa Giêsu nói rất mạnh như vậy để cho mọi 
người thấy điều kiện làm môn đệ theo Ngài không phải là chuyện dễ dàng và 
mang cảm tính vui hứng nhất thời. Đã chọn lựa theo Chúa thì phải đặt Chúa trên 
hết mọi sự, trên những người thân của mình, trên cả mạng sống mình và không 
để những sự dính bén tình cảm hay vật chất làm cản trở những chọn lựa quyết 
tâm theo Ngài. 
Lắm lúc vì kiêng nể người thân, vì những lôi kéo của họ mà chúng ta lại lơ là 
hay không có sự dứt khoát mạnh dạn sống theo lời Chúa. Lắm lúc vì lo tính toán 
hơn thua hay lo nghĩ về tiền bạc của cải quá đáng mà nó đã dẫn dắt điều khiển ta 
làm cho ta không còn sự minh mẫn sống giáo huấn Tin Mừng dạy chúng ta sống 
công bình, hy sinh, có trách nhiệm đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ những người túng 
thiếu, kém may mắn,… 
Chúng ta hãy chân thành xét mình chúng ta đang có những thứ tình cảm kiêng 
nể ai mà vì vậy nên bao lâu nay chúng ta đang sống không đẹp lòng Chúa, chưa 
sống thánh thiện hơn, yêu thương hơn, sẵn sàng hy sinh và quảng đại phục vụ 
hơn? Chúa đang muốn chúng ta phải từ bỏ cái gì vào lúc này? Chúa đang muốn 
ta phải mạnh dạn và kiên trì vác thập giá nào theo Chúa vào thời điểm này trong 
đời sống của chúng ta? 
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu phù hộ cho chúng ta luôn có được sự mạnh 
dạn kiên trì theo Chúa trong đời sống làm người môn đệ đích thật của Chúa 
Giêsu. 

  
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 36 NĂM 2019-Sept 08, 2019 - CN XXIII THƯỜNG NIÊN - 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 
08-9:  Chúa Nhật XXIII Thường Niên 
09-9:  Thứ Hai; lễ Thánh Phêrô Claver, Linh mục, lễ 
 nhớ 
10-9:  Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên  
11-9:  Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên  
12-9:  Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên; lễ nhớ tùy ý 
 Danh Rất Thánh Trinh Nữ Maria 
13-9:  Thứ Sáu, lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, 
 Tiến sĩ, lễ nhớ 
14-9:  Thứ Bảy, lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính 
15-9:  Chúa Nhật XXIV Thường Niên 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 01/09/2019: Giáo xứ nhận được 
$6,316 (bao gồm $4,617 trong phong bì, $1,557 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. 
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 
THÁNG 9/2019 
Ý chung: Cầu cho việc bảo vệ đại dương. 
Xin cho các chính trị gia, các nhà khoa học và các nhà 
kinh tế cộng tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại 
dương. 

GIỜ GIẢI TỘI 
Để giúp cho giáo dân có thêm cơ hội và khuyến khích 
giáo dân năng đón nhận bí tích hòa giải, tại giáo xứ sẽ 
có thêm giờ giải tội hàng tuần vào thứ Sáu hàng tuần 
lúc 6:00 pm đến trước giờ lễ lúc 6:30 pm. 

SINH HOẠT THÁNG 9 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 6/9/2019. 
Buổi họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ 
lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 7/9/2019. 
Chúa nhật ngày 8/9/2019, lúc 3 giờ chiều rước ảnh 
Thánh Tâm tại nhà ông Phạm Hoàng Nghi; địa chỉ 
1433 Kleber Dr. Carrollton TX 75010; Điện 
thoại: 972-394-8905. 

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, 972-740-
6597 hay anh Minh, 972-814-1046. 

KHÓA HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
(CATHOLIC MARRIAGE PREPARATION/
FOCCUS) 
Chương trình khóa học Giáo Lý Hôn Nhân Công Giáo sẽ 
bắt đầu vào Chúa nhật ngày 29/9/2019. Các ngày học 
bao gồm Chúa nhật hàng tuần, từ 12:30 pm-3:30 pm và 
thứ Năm hàng tuần, từ 7:30 pm-9:30 pm. Khóa học từ 
Chúa nhật, ngày 29/9/2019 đến Chúa nhật, ngày 
17/11/2019. Mọi thắc mắc xin liên lạc với anh Paul, 714-
390-1987, anh Minh, 972-814-1046 hay chị Lệ Hiền, 972
-740-6597. 
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. Mẹ Tuấn - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ 
2. Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn 
3. Bà Đầy - Dâng hoa tạ ơn 
4. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn 
5. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ 
6. Gia Đình Giuse Lương - Dâng hoa Tạ Ơn Chúa và 

 Đức Mẹ 
7. Thịnh Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn & Mừng Anniver

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

 và Đức Mẹ. 
9. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh 

 Giuse 
10. Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
11. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
12. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn 
13. Ẩn danh - Tạ ơn Ba Đấng, Xin ơn hối cải 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 7/9 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Bé Tư Nguyễn 
** Chúa Nhật 8/9 
Lễ 9 AM: Gia đình Phục Kim Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Khanh Nga Lê 
** Thứ Bảy 14/9 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc 
** Chúa Nhật 15/9 
Lễ 9 AM: Gia đình Thanh Đỗ 
Lễ 11 AM: Gia đình Long Tế Trần 

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
08/09: Gia đình Nguyễn Văn Tập  
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần September 01, 2019  
2709. Acct # 1282: Dâng cúng $5.00 
2710. Acct # 1516: Pledge $3,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2711. Acct # 1376: Dâng cúng $20.00 
2712. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00 
2713. Acct # 1050: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2714. Acct # 1839: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
2715. Acct # 1283: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
2716. Acct # 1556: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
2717. Acct # 1845: Pledge $7,200.00;  
 Dâng cúng tiếp $120.00 
2718. Acct # 1429: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2719. Acct # 1013: Dâng cúng $20.00 
2720. Acct # 1115: Pledge $2,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2721. Acct # 1205: Dâng cúng $20.00 
2722. Acct # 1003: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2723. Acct # 1035: Pledge $6,060.00;  
 Dâng cúng tiếp $135.00 
2724. Acct # 1825: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
2725. Acct # 1594: Pledge $50,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
2726. Acct # 1853: Dâng cúng $20.00 
2727. Acct # 1779: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $60.00 
2728. Acct # 1872: Dâng cúng $10.00 
2729. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00 
2730. Acct # 1399: Dâng cúng $50.00 
2731. Acct # 1233: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2732. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
2733. Acct # 1848: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2734. Acct # 1454: Dâng cúng $100.00 
2735. Acct # 1772: Pledge $5,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 

2736. Acct # 1837: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2737. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00 
2738. Acct # 1297: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
2739. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00 
2740. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2741. Acct # 1177: Dâng cúng $60.00 
2742. Acct # 1816: Pledge $10,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2743. Acct # 1416: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2744. Acct # 1535: Dâng cúng $10.00 
2745. Acct # 1508: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2746. Acct # 1993: Dâng cúng $50.00 
2747. Acct # 1502: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
2748. Acct # 1319: Dâng cúng $20.00 
2749. Acct # 1223: Dâng cúng $50.00 
2750. Acct # 1007: Pledge $3,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2751. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00 
2752. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
2753. Acct # 1730: Pledge $8,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $133.00 
2754. Acct # 1156: Pledge $12,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
2755. Acct # 1137: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $600.00 
2756. Acct # 1406: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2757. Acct # 1087: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2758. Acct # 1546: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2759. Acct # 1998: Dâng cúng $50.00 
2760. Acct # 1477: Dâng cúng $15.00 
2761. Acct # 1176: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2762. Acct # 1029: Dâng cúng $20.00 
2763. Acct # 1787: Pledge $13,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $10.00 
2764. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2765. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2766. Acct # 1675: Dâng cúng $10.00 
2767. Acct # 1734: Dâng cúng $40.00 
2768. Acct # 1206: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2769. Acct # 1216: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $84.75 
2770. Acct # 1507: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2771. Acct # 1372: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $138.88 
2772. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $83.33 
2773. Acct # 1318: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00 
2774. Acct # 10030: Dâng cúng $50.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần September 1, 2019: $5,190.96 
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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 08/09/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ AC Liên Nguyễn. Địa chỉ: 3389 Sam 
Rayburn, Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (214) 991
-7263.  

Chúa nhật 15/09/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ ÔB Nguyễn Ích. Địa chỉ: 3388 Sam 
Rayburn, Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (702) 972
-5888.  

BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA GIÊ-
SU 

Chúa Giê-su nói với những người cùng đi với Ngài: “Ai 
đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, 
chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn 
đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, 
thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26-27) 
Suy niệm: Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trong một 
khung cảnh thật ý nghĩa : “Có rất đông người cùng đi 
đường với Đức Giê-su”. Hiển nhiên, không phải cứ cùng 
đi đường với Đức Giê-su mà đã là môn đệ của Ngài, mà 
còn phải “từ bỏ hết những gì mình có” và “vác thập giá 
mình theo Chúa”. Nếu chỉ làm phúc bố thí, hoạt động 
công tác xã hội, nếu chỉ đi lễ, đọc kinh… mà chưa xoá bỏ 
dấu ấn của cái tôi -từ bỏ ý riêng mình,- và đóng lên những 
công việc đó dấu ấn của Thiên Chúa -vác thập giá mình 
mỗi ngày,- thì những việc đó chưa phải là việc của người 
môn đệ Chúa. 
Mời Bạn hãy luôn tự nhủ mình rằng những việc tôi đã 
làm có lớn lao mấy đi nữa, nếu như không được đóng dấu 
ấn “bỏ–mình”+“vác–thập–giá–theo–Đức–Kitô”, thì dù 
tôi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng đi nữa, Thiên 
Chúa cũng lắc đầu với tôi: “Ta không hề biết các ngươi; 
xéo đi cho khuất mắt Ta” (Mt 7,23). 
Sống Lời Chúa: Mỗi tối kiểm điểm ngay cả những công 
việc tốt nhất bạn đã làm để phân định ra những động lực 
ích kỷ nào đã xen lẫn vào những việc đó khiến bạn đánh 
mất đi phẩm chất người môn đệ Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thanh tẩy chính 
mình khỏi những động cơ xấu xa ích kỷ, để mỗi việc con 
làm đều giúp con từ bỏ chính mình triệt để hơn và vác 
thập giá theo Chúa cách trung thành hơn. 
 
 
 

SUNDAY REFLECTION 
Counting the Cost 

Like a king making ready for battle or a contractor 
about to build a tower, we have to count the cost as we 
set out to follow Jesus. 
Our Lord today is telling us up front the sacrifice it will 
take. His words aren’t addressed to His chosen few, the 
Twelve, but rather to the “great crowds”—to anyone, to 
whoever wishes to be His disciple. 
That only makes His call all the more stark and uncom-
promising. We are to “hate” our old lives, to renounce 
all the earthly things we rely upon, to choose Him 
above every person and possession. Again He tells us 
that the things we have—even our family ties and obli-
gations—can become an excuse, an obstacle that keeps 
us from giving ourselves completely to Him (see Luke 
9:23–26, 57–62). 
Jesus brings us the saving wisdom we are promised in 
today’s First Reading. He is that saving Wisdom. 
Weighed down by many earthly concerns, the burdens 
of our body and its needs, we could never see beyond 
the things of this world; we could never detect God’s 
heavenly design and intention. So in His mercy He sent 
us His Spirit, His Wisdom from on high, to make 
straight our path to Him. 
Jesus Himself paid the price to free us from the sen-
tence imposed on Adam, which we recall in today’s 
Psalm (see Genesis 2:7; 2:19). No more will the work of 
our hands be an affliction; no more are we destined to 
turn back to dust. 
Like Onesimus in today’s Epistle, we have been re-
deemed. We have been given a new family and a new 
inheritance, made children of the Father, brothers and 
sisters in the Lord. 
We are free now to come after Him, to serve Him—no 
longer slaves to the ties of our past lives. In Christ, all 
our yesterdays have passed. We live in what the Psalm 
today beautifully describes as the daybreak, ready to be 
filled with His kindness. For He has given us wisdom of 
heart and taught us to number our days aright. 
 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-
bible-reflections/counting-the-cost-scott-hahn-reflects-
on-the-twenty-third-sunday-in-ordinary-time/) 










