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NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN KHÉO     

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Trong bài dụ ngôn của Tin Mừng hôm 
nay, người quản lý biết rằng anh ta sẽ 
mất việc. Anh ta phải lo liệu xoay sở 
biến các con nợ của chủ thành những kẻ 
sẽ mang ơn anh để khi anh mất việc thì 
sẽ được họ đón tiếp trả ơn. 
Ý chính Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn 
này để kêu gọi mọi người hãy biết khôn 
ngoan, tận dụng hết mọi cách thức, khả 

năng, cơ hội, điều kiện Chúa ban cho khi còn sống để mà lo ích lợi tương lai đời 
đời, cuộc sống hạnh phúc viên mãn mai sau.  
Chúa muốn mỗi người chúng ta phải là những người quản lý tận tâm, trung tín 
và khôn ngoan. Sự tận tâm là điều Chúa đòi hỏi chúng ta phải hết lòng, hết sức, 
nhiệt thành trong việc sử dụng những gì Chúa ban cho để làm phát triển Nước 
Chúa. Ngoài ra, người quản lý còn bị đòi hỏi là phải có sự trung tín. Người quản 
lý trung tín là người phục vụ một chủ mà thôi và trung tín chu toàn bổn phận 
được trao phó. Người trung tín biết rằng mình phụng sự Chúa trong mọi lúc vui 
buồn của cuộc đời, cho dầu có được biết hay không ai biết đến, có gặp thử thách 
gian truân thì vẫn luôn giữ một lòng một ý phụng sự Chúa. 
Ngoài ra Chúa muốn mỗi người chúng ta phải là người quản lý khôn ngoan. Sự 
khôn ngoan đây là sự biết rõ việc phải, trái, biết trách nhiệm của mình, biết việc 
phải làm cho chủ, biết cách sử dụng của cải, người làm sao cho thích hợp để đạt 
kết quả tốt đẹp nhất cho người chủ.  
Chúng ta phải tự vấn xem trong lòng tôi lúc này, tôi có đang phụng sự Chúa hay 
không? Tôi có đang sử dụng của cải, tiền bạc, kiến thức, khả năng, thời gian để 
xây dựng cho Nước Chúa phát triển và làm sáng danh Chúa không?  Tôi đang đi 
theo đường lối Chúa giáo huấn hay theo sở thích hưởng thụ, danh vọng của cá 
nhân? 
Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn cầu bầu phù giúp để chúng ta luôn chu toàn tận 
tâm và khôn ngoan trong sự quản lý sử dụng những ân huệ Chúa ban cho để 
phụng sự Chúa và chăm lo cho tương lai hạnh phúc muôn đời.   

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 38 NĂM 2019-Sep 22, 2019 - CN XXV 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 
22-9: Chúa Nhật XXV Thường Niên 
23-9: Thứ Hai; lễ Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục, lễ 

nhớ 
24-9: Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên 
25-9: Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên 
26-9: Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên; lễ nhớ tùy ý          

Thánh Cótma và Thánh Đamianô, Tử đạo 
27-9: Thứ Sáu, lễ Thánh Vincentê Phaolô, Linh mục, lễ        

nhớ 
28-9: Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên, lễ nhớ tùy ý   
         Thánh Venxetlao, tử đạo, Thánh Lôrensô Ruy và 

các bạn tử đạo 
29-9: Chúa Nhật XXVI Thường Niên  

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 15/09/2019: Giáo xứ nhận được 
$7,728 (bao gồm $6,636 trong phong bì, $1,009 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. 

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. 

GIỜ KINH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
CỦA ĐOÀN LMTT 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cử hành và phụ trách giờ 
kinh nguyện kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào lúc 3:00 
pm của Chúa nhật, ngày 6/10/2019 tại nhà thờ. Xin 
kính mời cộng đoàn thu xếp thời giờ đến dự giờ kinh 
nguyện hàng tháng này với Đoàn LMTT. 

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. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ CHO SỰ SỐNG 
(Hike For Life At Bachman Lake Dallas Texas) 

3051 Lakefield Park, Dallas, TX 75220 
Oct 19, 2019, 8:30 AM – Noon 

Together we can make a difference, together we can 
touch and save many lives! 
Please be part of the Hike for Life in your community.  
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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 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** 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 
** Thứ Bảy 28/9 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung  
** Chúa Nhật 29/9 
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Hằng 
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ 

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
22/09: Gia đình Đỗ Thanh   

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 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.  
Chúa nhật 29/09/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ AC Nguyễn Danh & Mỹ. Địa chỉ: 
1113 Melody Ln., Carrollton, TX 75006. Điện thoại: 
(972) 904-4239.  

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 
 

 
Tuần September 15, 2019  

2805. Acct # 1170: Dâng cúng $20.00 
2806. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng cúng 

tiếp $40.00 
2807. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng cúng 

tiếp $30.00 
2808. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00 
2809. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00 
2810. Acct # 1485: Dâng cúng $100.00 
2811. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng 

tiếp $100.00 
2812. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng 

tiếp $100.00 
2813. Acct # 1202: Pledge $2,000.00; Dâng cúng 

tiếp $100.00 
2814. Acct # 1017: Pledge $5,000.00; Dâng cúng 

tiếp $240.00 
2815. Acct # 1562: Dâng cúng $6,000.00 
2816. Acct # 1282: Dâng cúng $100.00 
2817. Acct # 1413: Pledge $6,000.00; Dâng cúng 

tiếp $100.00 
2818. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng 

tiếp $40.00 
2819. Acct # 1995: Dâng cúng $100.00 
2820. Acct # 1673: Dâng cúng $20.00 
2821. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng 

tiếp $100.00 
2822. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00 
2823. Acct # 1860: Pledge $4,000.00; Dâng cúng 

tiếp $20.00 
2824. Acct # 1363: Dâng cúng $40.00 
2825. Acct # 1991: Dâng cúng $6,000.00 
2826. Acct # 10134: Dâng cúng $600.00 
2827. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $5,811.00 
2828. [DTTV2019] Acct # 10135: Dâng cúng 

$4,760.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần September 15, 2019: $24,631.00 
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  KHÔN NGOAN CON CÁI CHÚA 

Khôn ngoan của con cái sự sáng là luôn hướng về 
Thiên Chúa và để Ngài làm chủ đời mình. Tiền bạc của 
cải không là điểm tựa. Vật chất không là cứu cánh mà 
chỉ là phương tiện. Con cái sự sáng vừa say mê cuộc 
đời này vừa say mê vĩnh cửu. Giữa cái mau qua họ tìm 
gặp vĩnh cửu, họ làm việc vui chơi như mọi người, 
nhưng họ luôn để Thiên Chúa đi vào toàn bộ cuộc đời 
họ. 

Con cái ánh sáng khôn ngoan sống chân thật và tín 
trung. Chân thật trong lời nói, trong tư tưởng, trong 
hành động; thực tâm thật tình trong cư xử; thật hiếu 
hạnh trong gia đình; thật tín nghĩa ngoài xã hội; thực 
trung thành trong niềm tin. Trung tín sống đức tin, 
trung tín trong lời hứa, có tinh thần trách nhiệm cao, 
trung tín trong việc nhỏ cho đến việc lớn. Trung tín với 
lời hứa Bí Tích đã lãnh nhận. Người chân thật là người 
trung tín với Thiên Chúa và anh em mình. Bởi vì Thiên 
Chúa là sự thật, và “chỉ có sự thật mới giải thoát anh 
em”. 

Khôn ngoan của con cái Chúa là khôn ngoan Thập Giá: 
“Trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm thiêng 
dấu lạ, còn người Hylạp kiếm sự khôn ngoan, thì chúng 
tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều 
mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, 
và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai 
được Thiên Chúa kêu gọi, dù Dothái hay Hylạp, Đấng 
ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa” ( 1 Cr 1, 22-25 ). Chúa Giêsu đã khẳng 
định: “Không ai có thể làm tôi hai chủ. Hắn sẽ ghét chủ 
này mà thương chủ kia, hay để ý đến chủ này mà 
thương chủ nọ”. Không thể phụng sự hai chủ như nhau, 
trong cùng một lúc. Chúng ta tự hỏi chủ nào đang thống 
lĩnh đời tôi ? Ước gì tôi luôn tự do, chọn lựa làm tôi 
cho Chúa mà thôi. 

 

(Lm Nguyễn Hữu An, http://thanhlinh.net/node/131927 ) 

 

 

 

 

 

SUNDAY REFLECTION 

Prudent Stewards 
The steward in today’s Gospel confronts the reality that 
he can’t go on living the way he has been. He is under 
judgment. He must give account for what he has done. 

The exploiters of the poor in today’s First Reading are 
also about to be pulled down, to be thrust from their 
stations (see Isaiah 22:19). Servants of mammon or 
money, they’re so in love with wealth that they reduce 
the poor to objects; they despise the new moons and 
sabbaths—the observances and holy days of God 
(see Leviticus 23:24; Exodus 20:8). 

Their only hope is to follow the steward’s path. He is 
no model of repentance. But he makes a prudent calcu-
lation—to use his last hours in charge of his master’s 
property to show mercy to others, to relieve their debts. 

He is a child of this world, driven by a purely selfish 
motive—to make friends and be welcomed into the 
homes of his master’s debtors. Yet his prudence is 
commended as an example to us, the children of light 
(see 1 Thessalonians 5:5; Ephesians 5:8). We too must 
realize, as the steward does, that what we have is not 
honestly ours, but in truth belongs to another, our Mas-
ter. 

All the mammon in the world could not have paid the 
debt we owe our Master. So He paid it for us. He gave 
His life as a ransom for all, as we hear in today’s Epis-
tle. 

God wants everyone to be saved, even kings and princ-
es, even the lovers of money (see Luke 16:14). But we 
cannot serve two masters. By His grace, we should 
choose to be, as we sing in today’s Psalm, “servants of 
the Lord.” 

We serve Him by using what He has entrusted us with 
to give alms, to lift the lowly from the dust and dung-
hills of this world. By this we will gain what is ours and 
be welcomed into eternal dwellings, the many man-
sions of the Father’s house (see John 14:2). 

 
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-
bible-reflections/prudent-stewards-scott-hahn-reflects-
on-the-twenty-fifth-sunday-in-ordinary-time/) 










