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      NGƯỜI PHÚ HỘ GIÀU CÓ 
VÀ LAGIARÔ KHỐN CÙNG  

 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  

Của cải vật chất Chúa ban cho mỗi 
người không nhắm để cho người đó 
hưởng thụ một cách ích kỷ cho bản thân 
hay chỉ cho những người thân của người 
đó mà thôi. Trong bài dụ ngôn của Tin 
Mừng, người phú hộ có cuộc sống quá 

đầy đủ tiện nghi với nhiều vật chất, và yến tiệc với người thân. Ông ta chẳng có 
làm gì gian ác, bất công, lợi dụng hay trộm cắp gì của ai cả. Ông thấy Lagiarô 
trong cảnh khốn cùng, ông chẳng có xua đuổi hay làm điều gì, nói gì tổn thương 
đến anh cả. Thế nhưng không phải vì thế mà ông không bị luận tội. Tội nặng nề 
của ông không phải vì ông làm điều gì sai trái nghiêm trọng mà là ông đã hững 
hờ, vô tâm trước tình trạng bi đát, khốn cùng của tha nhân ngay trước mắt ông 
mà ông có dư đủ khả năng chia sẻ giúp đỡ mà ông lại không làm. 

Sự đau khổ thiếu thốn của người khốn cùng Lagiarô không chỉ ở sự thiếu thốn 
cơm bánh, áo lành mà thiếu sự quan tâm, giúp đỡ và tình người.  

Chúng ta biết rõ là cuộc sống con người rồi cũng đến lúc chấm dứt và mỗi người 
đều phải đối diện với sự xét xử của Chúa. Chúa bày tỏ tình thương bù đắp cho 
Lagiarô và Chúa luận tội nghiêm trọng đối với người phú hộ giàu có của cải vật 
chất mà lại thiếu thốn tình yêu thương đồng loại. 

Sứ điệp Tin Mừng dành cho chúng ta là chúng ta sẽ bị xét xử không phải vì 
những lời nói việc làm tội lỗi chúng ta đã gây ra mà cả những thiếu sót về các 
việc tốt lành giúp đỡ mà chúng ta đã quay lưng làm ngơ khi chúng ta có đủ khả 
năng và cơ hội để làm mà lại không làm. Khi chúng ta từ chối làm những việc 
lành là chúng ta cũng từ chối con đường trở nên giống Chúa và ở gần Chúa.Xin 
Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp để chúng ta luôn nhiệt tâm thi hành những 
điều hay lẽ phải, những điều thiện ích mà Chúa muốn chúng ta làm. 

  
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 39 NĂM 2019-Sept 29, 2019 - CN XXVI 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 

29-9:  Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
30-9:  Thứ Hai; lễ Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ, 
 lễ nhớ 
1-10:  Thứ Ba; lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh 
 nữ, Tiến sĩ, Quan Thầy các xứ truyền giáo, lễ kính  
2-10:  Thứ Tư, lễ Các Thiên Thần hộ thủ, lễ nhớ 
3-10:  Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên 
4-10:  Thứ Sáu, lễ Thánh Phanxicô Assisi, lễ nhớ 
5-10:  Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên 
6-10:  Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 22/09/2019: Giáo xứ nhận được $6,450 
(bao gồm $5,229 trong phong bì, $1,005 không phong bì 
và $216 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. 

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 29/9/2019, 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. 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
10/2019 

Ý truyền giáo: Xin Chúa ban mùa xuân truyền giáo 
cho Giáo hội. 

Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi Giáo hội mùa xuân 
truyền giáo. 

THÁNG MÂN CÔI 

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân 
Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa 
Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi 
chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc 
Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm 
(Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cul-
tus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria 
cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về 
công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung 
lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô 
giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Maria và được dẫn 
đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô cũng như 
cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu 
thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được 
muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa  

Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1). 

CHẦU THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 

Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 3/10/2019, vào lúc 5:30 
pm giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể trước thánh lễ 
lúc 6:30 pm. 

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. 

SINH HOẠT THÁNG 10 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 
4/10/2019. 
Buổi họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ lúc 
9 giờ sáng thứ Bảy ngày 5/10/2019. 
Giờ đọc kinh kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà 
thờ vào lúc 3:00 pm Chúa nhật ngày 6/10/2019. 
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  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. 
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. 
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. 
Public re-consecration of the Diocese of Dallas to the 
Immaculate Heart of Mary and a Rosary led by Bish-
op Burns 
All are invited to attend as Bishop Edward Burns re-
consecrates the Diocese of Dallas to the Immaculate 
Heart of Mary. Bishop Burns will also participate in a 
public Rosary as part of the national event sponsored by 
Rosary Coast to Coast asking the Blessed Virgin Mary’s 
intercession for the protection of our country and our 
Church. 
You can join this special afternoon of prayer on Sunday, 
October 13, the 102nd anniversary of the apparition of 
Our Lady of Fatima, at Flagpole Hill Park near North-
west Highway and Abrams in Dallas. The event will 
begin with a procession around 2 PM.  Come join in 
praying for our country and our diocese.  
Find more information at  
https://www.dallasrosarycoasttocoast.com 
Facebook Event Page  
https://www.facebook.com/events/2965784560312700/   
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. 

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 Dũng Hằng - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
7. Nguyễn quang Khải - Xin có công an việc làm và gia 

đình hòa hợp  
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. Gia đình bác Đẩu - Dâng hoa kính Đức Mẹ 
11. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
12. Hoa Lê - Dâng hoa Đức Mẹ  
13. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** 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 
** Thứ Bảy 5/10 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn  
** Chúa Nhật 6/10 
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình TonyMai Nguyễn  

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
22/09: Gia đình Đỗ Thanh   
06/10: Gia đình Nguyễn Văn Bé Tư 
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 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.  
Chúa nhật 06/10/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ. AC Đoan & Huyền. Địa chỉ: 4125 
Choctawl Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: 
(972) 333-5724. 
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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 22, 2019  

2829. Acct # 1143: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $30.00 
2830. Acct # 1485: Dâng cúng $100.00 
2831. Acct # 1295: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $250.00 
2832. Acct # 1066: Dâng cúng $20.00 
2833. Acct # 1118: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2834. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00 
2835. Acct # 1945: Dâng cúng $10.00 
2836. Acct # 1290: Dâng cúng $2,000.00 
2837. Acct # 1297: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2838. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $40.00 
2839. Acct # 1609: Dâng cúng $10.00 
2840. Acct # 1936: Dâng cúng $2,000.00 
2841. Acct # 1368: Dâng cúng $100.00 
2842. Acct # 1458: Pledge $9,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $3,000.00 
2843. Acct # 10136: Dâng cúng $3,000.00 
2844. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
2845. Acct # 10137: Dâng cúng $600.00 
2846. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $5,424.00                                                                       
2847. Acct # 10135-[DTTV2019]: Dâng cúng:   
 $4,300.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần September 22, 2019: $21,204.00 

 

 

 

SUNDAY REFLECTION 
A Great Chasm 

The rich and powerful are visited with woe and exile in 
today’s Liturgy—not for their wealth but for their refusal 
to share it; not for their power but for their indifference to 
the suffering at their door. 

The complacent leaders in today’s First Reading feast on 
fine foods and wines, reveling while the house of Joseph, 
the kingdom of Israel (see Amos 5:6), collapses around 
them. 

The rich man in today’s Gospel also lives like a king—
dressed in royal purple and fine linen (see 1 Maccabees 
8:14). 

The rich man symbolizes Israel’s failure to keep the Old 
Covenant, to heed the commandments of Moses and the 
prophets. This is the sin of the rulers in today’s First 
Reading. Born to the nation God favored first, they could 
claim Abraham as their father. But for their failure to 
give—their inheritance is taken away. 

The rulers are exiled from their homeland. The rich man 
is punished with an exile far greater—eternity with a 
“great chasm” fixed between himself and God. 

In this world, the rich and powerful make a name for 
themselves (see Genesis 11:4) and dine sumptuously, 
while the poor remain anonymous, refused an invitation 
to their feasts. 

But notice that the Lord today knows Lazarus by name, 
and Joseph in his sufferings—while the leaders and the 
rich man have no name. 

Today’s liturgy is a call to repentance—to heed the warn-
ing of One who was raised from the dead. To lay hold of 
the eternal life He promises, we must pursue righteous-
ness, keep the commandment of love, as Paul exhorts in 
today’s Epistle. 

“The Lord loves the just,” we sing in today’s Psalm. 

And in this Eucharist we have a foretaste of the love that 
will be ours in the next life—when He will raise the lowly 
to the heavenly banquet with Abraham and the prophets 
(see Luke 13:28), where we too will rest our heads on the 
bosom of our Lord (see John 13:23). 

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

 










