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KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN     
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  

Lời Chúa của ngày Chúa nhật hôm nay muốn 
nhấn mạnh sự cần thiết phải có kiên nhẫn và 
kiên trì trong đời sống cầu nguyện. 

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã nói đến 
người đàn bà góa kêu cầu vị thẩm phán bất 
công phải minh oan cho bà. Mặc dầu vị thẩm 

phán chẳng có ý muốn tốt lành đạo đức và công bình lo cho người dân nhưng rồi 
ông cũng phải nghe và đáp lời cầu xin của bà vì bà kêu nài hoài. 

Bài học cho chúng ta là liệu chúng ta có đủ sự tin tưởng vào Chúa luôn yêu 
thương nhân hậu và kiên trì cầu xin Ngài hay không. Trong cuộc sống chúng ta 
cũng nhiều lần thấy sự bất công, bị thiệt thòi và oan ức và liệu chúng ta có sự kiên 
trì cầu nguyện và nhất là vẫn tiếp tục làm điều thiện ích công bình hay không. 
Nhiều lúc chúng ta không thấy liền kết quả như lòng mong ước thì chúng ta có 
kiên nhẫn cũng như kiên trì cầu nguyện hay không hay là chúng ta lại bỏ cuộc, 
chán nản và cay đắng. 

Trong bài đọc 1, chúng ta nghe quân Do Thái chiến thắng quân thù nhờ sự kiên trì 
cầu nguyện giơ tay cao lên của Môsê với sự trợ giúp của Aaron và Hur. Những 
lúc Môsê mệt mỏi hạ tay thì quân thù mạnh thế và khi ông Môsê giơ tay cao lên 
cầu nguyện thì quân Do Thái thắng thế. Nhờ sự trợ giúp của hai người mà Môsê 
đã cầu nguyện giơ tay cao và nhờ vậy quân Do Thái chiến thắng quân thù. 

Chúng ta ai ai cũng đang ở trong cuộc chiến thiêng liêng. Chúng ta phải giao 
chiến với quân thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chúng ta sẽ chỉ chiến thắng khi 
chúng ta kiên trì cầu nguyện. Tức là chúng ta không cậy dựa sức riêng của mình 
mà là cậy trông vào sức mạnh và sự toàn năng của Thiên Chúa. Trong sự kiên trì 
cầu nguyện này chúng ta cũng cần sự nâng đỡ trợ giúp của những người khác, của 
cộng đoàn đức tin nữa. 

Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp để chúng ta luôn biết gắn kết với Chúa và 
kiên trì cầu nguyện làm chứng tá cho quyền năng và sự nhân hậu của 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 42 NĂM 2019-Oct 20, 2019 - CN XXIX 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 
20-10: Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
21-10: Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên 
22-10: Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên, lễ nhớ tùy ý   

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng  
23-10: Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 

Thánh Gioan thành Capistranô, Linh mục 
24-10: Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục 
25-10: Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên 
26-10: Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên 
27-10: Chúa Nhật XXX Thường Niên  

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 13/10/2019: Giáo xứ nhận được 
$6,936 (bao gồm $5,504 trong phong bì, $1,335 không 
phong bì và $97 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  

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 Cultus, 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 Ma-
ria 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).  

RƯỚC KIỆU TÔN VINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
Chúa nhật ngày 20/10/2019  

8:30 am: tập trung ở nhà thờ 
8:40 am: bắt đầu rước kiệu và Thánh lễ Chúa nhật 
được cử hành sau đó. 

Xin quý cộng đoàn và các đoàn thể mặc đồng phục đến 
nhà thờ sớm hơn thường lệ để cùng tham gia rước kiệu 
cho được sốt sắng.  

HỌP BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA 

Xin mời các thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Lời 
Chúa đến họp tại nhà thờ vào tối thứ Bảy, ngày 
2/11/2019 lúc 7:00 pm.  

ABLAZE Retreat 
All youth from grades 8th – 12th are invited to attend 
this fun, faith, and joy filled weekend retreat, Nov 1-3, 
2019, celebrating our Catholic Faith. There will be great 
music, fellowship, talks, Mass, Adoration and more at 
this Eucharistic centered Retreat. Talks will be given by 
the Franciscan Friars of the Renew-
al. www.ablazeretreat.com.   

COME AND SEE AT HOLY TRINITY SEMINARY 

This is an event, Nov 3-4, 2019, for 17+ year old men 
who wish to discern their vocation more seriously by 
experiencing the daily life of a seminarian. They will 
experience the seminary’s routine of prayer, classes, 
meals and brotherhood with other men seeking after the 
Lord’s will in their life. Contact the Office of Vocations 
for more information 214-379-2860. 

ST. ANDREW DINNER AT HOLY TRINITY SEM-
INARY 

This evening, Nov 4, 2019, is for young men between 
the grades 9th - 12th who would like to explore more 
about the priesthood. The evening will begin at 6:00 
p.m. with Mass followed by a short program, dinner and 
a tour of the seminary. If you know of a young man that 
is interested in more information please have them con-
tact the Office of Vocations at 214-379-2860 or register 
at www.dallasvocations.org. 

MARIAN BRUNCH FOR HIGH SCHOOL WOMEN  

This event, Nov 9, 2019, is for young women between 
the grades of 9th-12th who are interested in learning 
more about the religious and consecrated life. We will 
begin with 10:00 a.m. Mass at St. Rita Catholic Church 
followed by a brunch and short program. If you know of 
a young woman that may be interested in more infor-
mation please have her contact the Office of Vocations 
at 214-379-2860 or register at www.dallasvocations.org.  
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

Tuần Oct 13, 2019  

2978. Acct # 1804: Dâng cúng $50.00 
2979. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00 
2980. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00 
2981. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2982. Acct # 1202: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2983. Acct # 1444: Dâng cúng $10.00 
2984. Acct # 1853: Dâng cúng $20.00 
2985. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp 

$10.00 
2986. Acct # 1290: Dâng cúng $40.00 
2987. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 

$60.00 
2988. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2989. Acct # 1118: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2990. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00 
2991. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2992. Acct # 1848: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
2993. Acct # 1245: Dâng cúng $200.00 
2994. [PEW]Acct # 1818: Dâng cúng $3,000.00 
2995. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 

$40.00 
2996. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00 
2997. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00 
2998. Acct # 10059: Dâng cúng $35.00 
2999. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 

$100.00 
3000. Acct # 1053: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 

$500.00 
3001. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 

$200.00 
3004. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $4,330.00 
3006. Acct # 1991: Dâng cúng $6,000.00 

 
 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần October 13, 2019: $15,510.00  
 

 

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. Đài Young - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ. 
2. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
3. Gia đình Dung Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức 

Mẹ và xin cho gia đình được bình an 
4. Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thành Giuse  
5. Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn 
6. Mẹ Tuấn - Dâng hoa tạ ơn  
7. Gia đình Dũng Hằng - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
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 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 19/10 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc  
** Chúa Nhật 20/10 
Lễ 9 AM: Gia đình Tram Ch Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Thế Trần  
** Thứ Bảy 26/10 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn   
** Chúa Nhật 27/10 
Lễ 9 AM: Gia đình Tuynh Kim Phan  
Lễ 11 AM: Gia đình Christine Đỗ   

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
20/10: Gia đình Hoàng Ngự  

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 20/10/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ. AC Khanh Vũ. Địa chỉ: 2017 
Clearwater Trail, Carrollton, TX 75010. Điện thoại: 
(469) 371-3988. 
Chúa nhật 27/10/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 6 
giờ chiều tại GĐ. ÔB Hoàng Viết Điều. Địa chỉ: 
1020 Caddo Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: 
(972) 492-6370. 
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  SUY NIỆM  
Cần cầu xin với sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần: như 
lời Thánh Phao-lô: "Chúng ta không biết cầu nguyện thế 
nào cho phải, nhưng chính Thần Khí sẽ cầu thay nguyện 
giúp cho chúng ta… theo đúng thánh ý Thiên Chúa” (Rm 
8,26-27).  
Cần kiên trì cầu nguyện: Trong Tin Mừng hôm nay, 
Đức Giê-su đã dạy các môn đệ: "Phải cầu nguyện luôn, 
không được nản chí" (Lc 18,1). Người muốn các tín hữu 
kiên trì cầu nguyện noi gương ông Mô-sê xưa đã quì 
giang tay suốt cả ngày để xin Chúa cho quân Ít-ra-en 
được thắng trận (Bài đọc 1); Hay như bà goá bị kiện cáo 
oan ức đã kiên trì xin viên quan toà “không tin Chúa mà 
cũng chẳng kiêng nể người đời”, để nhờ ông ta minh oan. 
Nhờ sự kiên trì mà cuối cùng bà góa này đã được quan 
tòa minh oan (Bài Tin Mừng). Mỗi người chúng ta cũng 
phải kiên trì cầu nguyện, cả những lúc xem ra Chúa im 
lặng không đáp ứng các yêu cầu chính đáng của chúng ta, 
như trường hợp một người đàn bà Ca-na-an kiên trì cầu 
xin Chúa chữa cho đứa con gái khỏi bị quỷ ám, (x Mt 
15,21-28). Cầu xin với sự xác tín và cậy trông phó thác 
vào quyền năng và tình thương của Chúa thì sẽ được chấp 
nhận, như lời Đức Giê-su: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại 
không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày 
đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn ? 
Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực 
họ” (Lc 18,7-8a). 
TÓM LẠI : Cầu nguyện không phải là cầu xin cách vụ 
lợi cho chúng ta, cũng không phải là nêu ra những nhu 
cầu để xin Chúa ban theo ý ta muốn mà không cần 
phải cố gắng thực hiện, nhưng là thưa chuyện với 
Thiên Chúa, xin Ngài giúp chúng ta vâng theo thánh ý 
Ngài, noi gương Đức Giê-su trước cuộc khổ nạn: “Cha ơi! 
Nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin 
đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Tuy 
nhiên vì biết loài người vốn yếu đuối dễ bị nản chí thất 
vọng buông xuôi, nên Đức Giê-su đã cảnh báo: "Nhưng 
khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên 
mặt đất nữa chăng ?” (Lc 18,8).  
 
(Lm Đan Vinh, https://www.thanhlinh.net/node/132668) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDAY REFLECTION 
Hope from on High 

The Lord is our guardian, beside us at our right hand, 
interceding for us in all our spiritual battles. 
In today’s Psalm we’re told to lift our eyes to the moun-
tains, that our help will come from Mount Zion and the 
Temple—the dwelling of the Lord who made heaven 
and earth. 
Joshua and the Israelites, in today’s First Reading, are 
also told to look to the hilltops. They are to find their 
help there—through the intercession of Moses—as they 
defend themselves against their mortal foes, the Amalek-
ites. 
Notice the image: Aaron and Hur standing on each side 
of Moses, holding his weary arms so that he can raise 
the staff of God above his head. Moses is being shown 
here as a figure of Jesus, who also climbed a hilltop, and 
on Mount Calvary stretched out His hands between 
heaven and earth to intercede for us against the final en-
emy—sin and death (see 1 Corinthians 15:26). 
By the staff of God, Moses bested Israel’s enemies 
(see Exodus 7:8–12; 8:1–2), parted the Red Sea 
(see Exodus 14:16) and brought water from the Rock 
(see Exodus 17:6). 
The Cross of Jesus is the new staff of God, bringing 
about a new liberation from sin, bringing forth living 
waters from the body of Christ, the new Temple of God 
(see John 2:19–21; 7:37–39; 19:34; 1 Corinthians 10:4). 
Like the Israelites and the widow in today’s Gospel, we 
face opposition and injustice—at times from godless and 
pitiless adversaries. 
We, too, must lift our eyes to the mountains—to Calvary 
and the God who will guard us from all evil. 
We must pray always and not be wearied by our trials, 
Jesus tells us today. As Paul exhorts in today’s Epistle, 
we need to remain faithful, to turn to the inspired Scrip-
tures—given by God to train us in righteousness. 
We must persist, so that when the Son of Man comes 
again in kingly power, He will indeed find faith on earth. 
  

 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/hope-from-on-high-scott-hahn-
reflects-on-the-twenty-ninth-sunday-in-ordinary-time/) 

 










