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           TÌM KIẾM SỰ ĐÃ MẤT    
 

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
  
Thiên Chúa luôn yêu thương con người tội lỗi và 
bằng mọi cách Người luôn tìm kiếm, chữa lành và 
phục hồi tha thứ. 
 
Trong bài đọc 1, dân chúng đã tỏ lòng phản nghịch, 
chối Chúa và sự giải thoát chở che bảo vệ của 
Người. Môsê đã tha thiết khẩn nài Chúa tỏ lòng 
thương xót và Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi cho dân. 
 

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa khi 
ngài bày tỏ lòng xác tín rằng Chúa đến trần gian này là để yêu thương, cứu chuộc và 
làm cho con người tội lỗi được tha thứ, phục hồi và ngài là một nhân chứng.  

 
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp phải những sự chống đối chỉ trích vì đã ăn 
uống, gặp gỡ và tiếp xúc với những hạng người tội lỗi. Chúa Giêsu đã dùng các dụ 
ngôn về con chiên lạc, đồng xu bị đánh mất và người con hoang đàng để nói lên 
lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Ngài như người chủ chiên luôn quyết tâm 
tìm kiếm con chiên lạc hay như người đàn bà bằng mọi cách phải tìm cho được 
đồng tiền bị đánh mất. Thiên Chúa còn được diễn tả qua hình ảnh của người cha 
luôn trông chờ người con hư đốn, hoang đàng, ngỗ nghịch trở về và luôn sẵn lòng 
bày tỏ tình yêu thương tha thứ vô điều kiện.  
 
Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đến sự hân hoan vui mừng khi những gì bị lạc mất được 
tìm lại. Đó là niềm vui khi con người tội lỗi tìm về nẻo chính đường ngay, tìm về lại 
với Thiên Chúa là Đấng ban cho họ niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thật. 
 
Sứ mạng của Hội Thánh và của chúng ta là sứ mạng rao truyền lòng thương xót vô 
bờ bến của Thiên Chúa. Chúng ta làm chứng ra sao trong việc luôn hoán cải trở về 
với Chúa và giúp cho tha nhân cũng đón nhận lòng thương xót tha thứ của Chúa? 
Chúng ta làm gì khi nhận ra những gì mình, gia đình chúng ta đang đánh mất và cần 
làm gì để tìm lại được nhờ vậy niềm vui sự đầm ấm yêu thương có trở lại? 
 
Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp để chúng ta luôn tìm về bên Chúa trong sự 
hoán cải, tri ân lòng thương xót bao la của Chúa và dấn thân phụng sự Chúa.  

 
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 37 NĂM 2019-Sep 15, 2019 - CN XXIV 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 

15-9: Chúa Nhật XXIV Thường Niên 
16-9: Thứ Hai; lễ Thánh Coneliô, Giáo hoàng, và 

Thánh Siprianô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ 
17-9: Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên; lễ nhớ tùy ý  

Thánh Robectô Benlacminô, Giám mục, Tiến sĩ 
18-9: Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên  
19-9: Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên; lễ nhớ tùy ý 

Thánh Gianuariô, Giám mục, Tử đạo 
20-9: Thứ Sáu, lễ Thánh Anrê Kim Tegon, Phaolô 

Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, 
lễ nhớ 

21-9: Thứ Bảy, lễ Thánh Matthêu, Tông đồ, Tác giả Tin 
Mừng, lễ kính 

22-9: Chúa Nhật XXV Thường Niên  
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 08/09/2019: Giáo xứ nhận được 
$7,144 (bao gồm $5,946 trong phong bì, $1,120 không 
phong bì và $78 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  
 

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. 
 
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. 
 

CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ 
Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên 
tục 24 giờ từ chiều thứ Sáu, ngày 4/10/2019, đến lễ chiều 
thứ Bảy hôm sau, ngày 5/10/2019. Mục đích của chương 
trình Chầu Thánh Thể 24 giờ liên tục này là gia tăng 
niềm tin, lòng yêu mến gắn kết với Chúa Giêsu Thánh 
Thể, cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các linh mục, giáo 
xứ, và các gia đình.  
Xin các đoàn thể, gia đình hay nhóm gia đình, cá nhân cố 
gắng thu xếp chọn lựa và ghi danh để có ít nhất là 2 
người đến dự 1 giờ chầu nào đó.  Xin cùng tham gia vào 
chương trình hữu ích thiêng liêng này. 
Chương trình tổng quát như sau: 
Thứ Sáu (04/10/2019):  

5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ  
6:30 pm: Thánh lễ 
7:00 pm: Đặt Mình Thánh Chúa và tiếp tục các giờ 
chầu suốt qua đêm cho đến trước lễ sáng lúc 8:00 của 
thứ Bảy, 05/10/2019.  

Thứ Bảy (05/10/2019):  
8:00 am: Thánh lễ và sau Thánh lễ đặt Mình Thánh 
Chầu để tiếp tục chầu 
9:00 am – 10:00 am: … 
10: 00 am – 11:00 am: … 
…  
5:00 pm – 5:30 pm: chầu Thánh Thể của cộng đoàn 
và kết thúc với Thánh lễ chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 
5:30 pm.  

 
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 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.  
Chúa nhật 22/09/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ AC Tập & Thủy. Địa chỉ: 1401 Ea-
gles Nest Trail, Krum, TX 76249. Điện thoại: (904) 
395-9044.   

 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** 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 
** Thứ Bảy 21/9 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn  
** Chúa Nhật 22/9 
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Anh Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Mindy Quang Trần 
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 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 - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ  
 

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 

08/09: Gia đình Nguyễn Văn Tập  

ÐÂY SẼ LÀ NIỀM AN ỦI CỦA CON 

Một trong những hình ảnh thánh thiện nhất về đời sống 
Kitô có lẽ là hình ảnh của những người hấp hối trên tay 
cầm thánh giá. 

Người ta kể về một người đạo đức nọ như sau: Trong 
một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chỉ còn một phương thế 
duy nhất có thể hy vọng cứu sống bà đó là tiến hành 
cuộc giải phẫu. Người đàn bà chấp nhận cuộc giải phẫu, 
bà yêu cầu cho con trai bà được chứng kiến giờ phút 

đau khổ của bà. Vào thời buổi mà thuốc tê mê chưa có, 
thì bệnh nhân thường phải trải qua những cơn đau 
khủng khiếp. Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng người 
đàn bà vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng đến cuối giờ 
mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, người đàn bà rùng 
mình kêu lên: "Lạy Chúa tôi". Chứng kiến cảnh đau 
đớn của người mẹ, người con trai không làm chủ được 
những cảm xúc, anh đã buột miệng thốt lên những lời 
phàn nàn phạm đến Chúa. Lúc bấy giờ người mẹ liền 
nghiêm nghị bảo con: "Con ơi, con hãy im đi, con làm 
mẹ đau đớn hơn các bác sĩ này nhiều. Con đã làm sỉ 
nhục Ðấng đã ban sức mạnh và an ủi mẹ". Nói xong, bà 
ta mở bàn tay ra, và giơ cho mọi người xem một tượng 
chuộc tội nhỏ bà nắm chặt trong tay suốt giờ mổ. Và đó 
chính là thứ thuốc tê mê đã xoa dịu cơn đau đớn của bà. 

Sau mấy tháng quằn quại trong đớn đau, người đàn bà đã 
yên nghỉ trong Chúa. Trước khi lìa đời, bà đã trao lại cho 
cậu con trai tượng ảnh chuộc tội và căn dặn: "Con hãy 
giữ lấy tượng chuộc tội này. Ðây sẽ là niềm an ủi của 
con". 

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ Ðức Mẹ Ðau Khổ hay cũng 
thường được gọi là 7 sự thương khó của Ðức Mẹ. 

Suốt cuộc đời trần thế, Mẹ Maria quả thực là một người 
đàn bà đau khổ. Nhưng cũng giống như người đàn bà can 
đảm trong câu chuyện trên đây, Mẹ luôn có Chúa bên 
cạnh. Còn nỗi đớn đau nào bằng khi ôm lấy xác Chúa 
được tháo gỡ từ thập giá? Nhưng đó cũng là bí quyết của 
Mẹ. Mẹ luôn có Chúa trong lòng, từ lúc cất giữ mọi sự 
trong lòng để suy niệm cho đến lúc ôm lấy xác Chúa: 
từng phút giây của cuộc sống, Mẹ đau khổ nhưng luôn có 
Chúa trong lòng. Sự hiện diện của Chúa trong lòng đã 
giúp Mẹ đi hết cuộc hành trình Ðức Tin. 

Là mẫu mực trong cuộc hành trình Ðức Tin, Mẹ cũng 
muốn trao gởi Ðấng Cứu Thế cho mỗi người chúng ta. 
Mang lấy Ðức Kitô chịu đóng đinh trong mình, chúng ta 
sẽ cảm thấy được sự nâng đỡ trong muôn nghìn thử thách 
đớn đau trong cuộc sống. 

Mẹ Maria đã đảm bảo cho chúng ta điều đó. Chúng ta 
hãy kết hiệp với thập giá của Ðức Kitô. Trong mọi đau 
khổ, chúng ta hãy ngước nhìn lên thập giá của Ngài. 
Chúng ta hãy thốt lên như thánh Phaolô: "Tôi chỉ biết có 
mỗi Ðức Kitô chịu đóng đinh". 

Trích sách Lẽ Sống 
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  

Tuần August 18, 2019  

2775. Acct # 1304: Dâng cúng $10.00 
2776. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00 
2777. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $10.00 
2778. Acct # 1697: Dâng cúng $40.00 
2779. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $20.00 
2780. Acct # 1810: Dâng cúng tiếp $5.00 
2781. Acct # 1973: Dâng cúng $10.00 
2782. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $60.00 
2783. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $80.00 
2784. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2785. Acct # 1855: Dâng cúng $100.00 
2786. Acct # 1785: Dâng cúng $100.00 
2787. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2788. Acct # 1457: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2789. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2790. Acct # 1236: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2791. Acct # 1838: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2792. Acct # 1297: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2793. Acct # 1552: Pledge $6,100.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2794. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $40.00 
2795. Acct # 1996: Dâng cúng $6.00 
2796. [PEW]Acct # 1156: Dâng cúng $1,000.00 
2797. Acct # 1768: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2798. Acct # 1005: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $100.00 
2799. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $50.00 
2800. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp  

          $100.00 
2801. Acct # 1787: Pledge $13,000.00; Dâng cúng tiếp  
          $5,000.00 
2802. Acct # 10133: Dâng cúng $320.00 
2803. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $5,035.00 
2804. [DTTV2019] Acct # 10060-BNB: Dâng cúng  
          $5,6200.00 
 
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần September 8, 2019: $18,536.00  
 
SUNDAY REFLECTION 

Seeking the Lost 
 
The episode in today’s First Reading has been called 
“Israel’s original sin.” Freed from bondage, born as a 
people of God in the covenant at Sinai, Israel turned 
aside from His ways and fell to worshipping a golden 
calf. 
Moses implores God’s mercy, just as Jesus will later in-
tercede for the whole human race. Just as He still pleads 
for sinners at God’s right hand and through the ministry 
of the Church. 
Israel’s sin is the sin of the world. It is your sin and 
mine. Ransomed from death and made His children in 
Baptism, we fall prey to the idols of this world. We re-
main a “stiff-necked people,” resisting His will for us 
like an ox refuses the plowman’s yoke (see Jeremiah 
7:26). 
Like Israel, in our sin we push God away and reject our 
divine sonship. Once He called us “my peo-
ple” (see Exodus 3:10; 6:7). But our sin makes us “no 
people,” people He should, in justice, disown 
(see Deuteronomy 32:21; 1 Peter 2:10). 
Yet in His mercy, He is faithful to the covenant He 
swore by His own self in Jesus. In Jesus, God comes to 
Israel and to each of us—as a shepherd to seek the lost 
(see Ezekiel 34:11–16), to carry us back to the heavenly 
feast, the perpetual heritage promised long ago to Abra-
ham’s children. 
“Christ Jesus came into the world to save sinners,” Paul 
cries in today’s Epistle. These are the happiest words the 
world has ever known. Because of Jesus, as Paul himself 
can testify, even the blasphemer and persecutor can seek 
His mercy. 
As the sinners do in today’s Gospel, we draw near to 
listen to Him. In this Eucharist, we bring Him the ac-
ceptable sacrifice we sing of in today’s Psalm—our 
hearts, humbled and contrite. 
In the company of His angels and saints, we rejoice that 
He has wiped out our offense. We celebrate with Him 
that we have turned from the evil way that we might live 
(see Ezekiel 18:23). 
 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-
bible-reflections/seeking-the-lost-scott-hahn-reflects-on-
the-twenty-fourth-sunday-in-ordinary-time/)  










