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TÌM CỨU SỰ ĐÃ HƯ MẤT 
 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo Tin 
mừng yêu thương, chữa lành và cứu độ. Ngài 
đến trần gian là để cứu chữa phục hồi những gì 
đã hư mất. Sứ mạng này được biểu lộ rõ nét nơi 
câu chuyện hoán cải của ông Giakêu xảy ra khi 
Đức Giêsu đi ngang qua Giêricô nơi ông ở. 
Do có lẽ đã được nghe ít nhiều những lời kể về 
phép lạ và lời giảng dạy của Đức Giêsu nên ông 
đã bày tỏ quyết tâm muốn nhìn thấy Đức Giêsu 
ra sao nên ông trèo lên cây sung. Ông không 

ngại sự kỳ quặc và bị tiếng chê cười khi ông là một người lớn và có chức vụ thủ 
lãnh người thu thuế lại làm chuyện của trẻ nhỏ khi trèo lên cây sung. Ông làm 
thế vì ông rất mong muốn được nhìn thấy Đức Giêsu. 
Đức Giêsu hiểu thấu lòng ông. Ngài đã nhìn ông khi Ngài đến đó và bày tỏ lòng 
mong muốn được đến ăn uống ở nhà ông. Ông Giakêu đã biểu lộ niềm vui mừng 
khi được đón tiếp Đức Giêsu đến trong ngôi nhà của mình. Trước sự việc như 
vậy, có nhiều người tỏ vẻ khó chịu lẩm bẩm và chê trách Đức Giêsu lại chọn đến 
nhà ông là người tội lỗi để dùng bữa. Nhưng chúng ta biết hoa trái của cuộc 
thăm viếng này là sự hoán cải của ông Giakêu và sự quyết tâm đền bù những sự 
bất công gây ra và ông còn hứa trợ giúp chia sẻ cho kẻ nghèo khó. Đức Giêsu 
xác nhận ông và gia đình được hưởng nhận ơn cứu độ và nói lên sứ mạng của 
Ngài là “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. 
Có phần nào trong tâm hồn của chúng ta hay trong đời sống của chúng ta đã bị 
đánh mất vì tội lỗi, ích kỷ, gian dối,… cần phải được cứu và phục hồi nhờ ơn 
sủng của Chúa? Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta được niềm vui đón tiếp 
Chúa đến trong tâm hồn và được hoán cải để sống công bình bác ái trong lời nói, 
việc làm và sẵn sàng quảng đại chia sẻ giúp đỡ tha nhân. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp cầu bầu để chúng ta luôn tìm lại sự bình an, 
niềm vui và lòng hăng hái phụng sự Chúa, thuộc về Chúa và làm chứng cho tin 
mừng cứu độ 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 44 NĂM 2019-Nov 03, 2019 - CN XXXI 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 
3-11:  Chúa Nhật XXXI Thường Niên 
4-11:  Thứ Hai, Lễ Thánh Carôlô Borômêô, Giám mục, 
 lễ nhớ  
5-11:  Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên  
6-11:  Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên 
7-11:  Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên 
8-11:  Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên 
9-11:  Thứ Bảy, lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, lễ 
 kính  
10-11:  Chúa Nhật XXXII Thường Niên 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 27/10/2019: Giáo xứ nhận được $6,601 
(bao gồm $5,375 trong phong bì, $1,074 không phong bì 
và $152 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 THEO ĐỨC THÁNH CHA 
THÁNG 11/2019 

Ý chung: Cầu cho việc đối thoại và hòa giải tại Đông 
Phương. 
Xin cho Phương Đông, nơi các tôn giáo đã ra đời và là 
nơi các dân tộc chia sẻ môi trường sống như nhau, nảy nở 
tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. 
Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời 
Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân 
nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách 
trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời 
của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, 
nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm 
vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự 
thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là 
Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt 
của những kẻ bị luận phạt.... Ngay từ những buổi đầu, Hội 
Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện 
cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được 
thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên 
Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân 
xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua 
đời” (Ibid., 1031-32). 
Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang 
1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh (ngày 1/11) đến nửa đêm 

ngày lễ Các Linh Hồn (ngày 2/11), ai viếng nhà thờ 
nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin 
Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều 
kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. 
Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 

 Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) 
 để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật 

 sau. 
2. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành 

kính đi viếng nghĩa trang (và dù có đọc kinh thầm cầu 
nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ 
một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 
8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần 
mà thôi). 

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và 
cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn 
tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, con-
cessio 29). 

CHẦU THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 

Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 7/11/2019, vào lúc 5:30 pm 
giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể trước thánh lễ lúc 
6:30 pm. 

HỌP PHỤ HUYNH 

Xin quý vị phụ huynh của lớp Thêm Sức vui lòng thu 
xếp thời giờ đến họp với cha xứ, các thầy cô của lớp và 
Staff của Trường tại phòng họp bên Hội trường vào lúc 
1:30 pm của Chúa nhật ngày 10/11/2019. 

TĨNH TÂM ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 
Chủ Đề: “THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – HÔM QUA, 
HÔM NAY, VÀ MÃI MÃI” 
Giảng Thuyết: Thầy Phó tế Gioakim Nguyễn Duy Lộc, 
C.Ss.R. 

9:00 AM: Gặp gỡ 
9:30 AM: Chia sẻ 1: “Chiêm ngưỡng và Tôn vinh 
Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘nơi Hang đá Bêlem, trên 
Đồi Canvê, và trong Bí tích Thánh Thể’” 
10:10 AM: Giải lao 
10:20 AM: Chia sẻ 2: “Đền tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu qua việc ‘Cầu Nguyện và Sống Tình Bác Ái 
Huynh Đệ’” 
11:00 AM: Chầu Thánh Thể (trong lúc Chầu sẽ có 
Cha ngồi tòa) 
11: 50 AM: Phép lành Thánh Thể 
12:00 PM: Kết thúc Tĩnh tâm và Cơm trưa 
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  CAN FOOD DRIVE FOR CATHOLIC CHARITIES 
OF DALLAS 
THỨC ĂN ĐỒ HỘP CHO HỘI TỪ THIỆN CÔNG 
GIÁO DALLAS 

Trường GLVN and PTA is organizing a canned food 
drive for Catholic Charities of Dallas from Oct 20 – Nov 
17, 2019. There are boxes in the church areas for adults, 
and classrooms for the children to drop off donations. To 
encourage the children, PTA has competitions among the 
classes, and will have reward for class and individual. 
Để chuẩn bị đón mừng lễ Tạ Ơn sắp đến, chúng ta muốn 
các em nghĩ đến những ơn lành mà Chúa đã ban 
xuống trên các em và gia đình; cũng như muốn các em 
nghĩ đến những người nghèo đói và kém may 
mắn. Hội Phụ Huynh và Trường GLVN sẽ tổ chức một 
chương trình thu góp thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện 
Công Giáo Dallas trong thời gian từ ngày 20/10 – 17/11, 
2019. Để khuyến khích các em, Hội Phụ Huynh sẽ có 
một cuộc tranh đua và phần thưởng cho lớp và cho cá 
nhân. 

RAO HÔN PHỐI 

* Rao Lần 2 
Anh Antôn Lê Anh Tuấn, con ông Antôn Lê Quốc Nam 
và bà Margarita Trần Thị Thanh Trúc, sống ở thành phố 
Carrollton, thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Car-
rollton, TX của GP Dallas, xin kết hôn với chị Maria 
Faustina Dương Thụy Hoàng Yến, con ông Dương Thanh 
Cường và bà Phạm Thị Ngọc Hương, sống ở Quận Gò 
Vấp, Saigòn, và sẽ cử hành lễ hôn phối ở  giáo xứ Thanh 
Đa, Tổng Giáo phận Saigòn. 
Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chính 
xứ. 

St. Andrew Dinner at Holy Trinity Seminary 
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 interest-
ed in more information please have them contact the Of-
fice 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. 
 

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. Gia đình Tiến Ngoan Nguyen - Dâng hoa Tạ Ơn Đức 
Mẹ 

2. Ẩn danh 1 - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ Tháng Mân Côi 
3. Ẩn danh 2 - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
4. Ông Bà Đạt - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
5. Đài Young - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ. 
6. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
7. Gia đình Dung Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và 

xin cho gia đình được bình an 
8. Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thành Giuse  
9. Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn 
10. Mẹ Tuấn - Dâng hoa tạ ơn  
11. Gia đình Dũng Hằng - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
12. Gia đình Hoa Liễu - Dâng hoa kính Thánh Cả Giuse 

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

Giuse 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 2/11 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung   
** Chúa Nhật 3/11 
Lễ 9 AM: Gia đình Vinh Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Dũng Kh Nguyễn   

** Thứ Bảy 9/11 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn   
** Chúa Nhật 10/11 
Lễ 9 AM: Gia đình Vy Minh Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Hoa Nguyễn   

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 

3/11: Gia đình Võ Thành Tiến 

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 03/11/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 5 
giờ chiều tại GĐ. AC Thịnh & Dung. Địa chỉ: 2624 
Green Oak Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: 
(585) 319-2226. 
Chúa nhật 10/11/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 5 
giờ chiều tại GĐ. Ông Nguyễn Văn Bảng. Địa chỉ: 
3200 Wilderness Way, Carrollton, TX 75007. Điện 
thoại: (972) 395-9741. 
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần Oct 27, 2019  

3068. Acct # 1773: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $500.00 
3069. [LADYOFLAVANG] Acct # 1813:  
 Dâng cúng $500.00 
3070. Acct # 1988: Dâng cúng $100.00 
3071. Acct # 1051: Dâng cúng $10.00 
3072. Acct # 1233: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3073. Acct # 1709: Dâng cúng $100.00 
3074. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00 
3075. Acct # 1054: Dâng cúng $5.00 
3076. Acct # 1181: Pledge $7,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $1,000.00 
3077. Acct # 1882: Pledge $6,060.00;  
 Dâng cúng tiếp $180.00 
3078. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00 
3079. Acct # 1329: Dâng cúng $100.00 
3080. Acct # 10059: Dâng cúng $720.00 
3081. Acct # 10059: Dâng cúng $1,120.00 
3082. Acct # 10059: Dâng cúng $50.00 
3083. Acct # 1378: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $500.00 
3084. Acct # 1546: Pledge $3,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $50.00 
3085. Acct # 1148: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3086. Acct # 1485: Dâng cúng $100.00 
3087. Acct # 1724: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3088. Acct # 1138: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $40.00 
3089. Acct # 2007: Dâng cúng $50.00 
3090. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3091. Acct # 1146: Dâng cúng $500.00 
3092. Acct # 1534: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3094. [LADYOFLAVANG] Acct # 1262:  
 Dâng cúng $2,000.00 
3095. [LADYOFLAVANG] Acct # 1824:  
 Dâng cúng $500.00 
3099. Acct # 10157: Dâng cúng $2,000.00 

3102. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $5,535.00 
3103. [LADYOFLAVANG] Acct # 10155:  
 Dâng cúng $500.00 
3106. [LADYOFLAVANG] Acct # 10154:  
 Dâng cúng $1,000.00 
3107. [LADYOFLAVANG] Acct # 1331:  
 Dâng cúng $2,000.00 
3108. [LADYOFLAVANG] Acct # 10156:  
 Dâng cúng $500.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần October 27, 2019: $20,185.00 

SUNDAY REFLECTION 
Lover of Souls 

Our Lord is a lover of souls, the Liturgy shows us today. 
As we sing in today’s Psalm, He is slow to anger and 
compassionate toward all that He has made. 
In His mercy, our First Reading tells us, He overlooks our 
sins and ignorance, giving us space that we might repent 
and not perish in our sinfulness (see Wisdom 12:10; 2 Pe-
ter 3:9). 
In Jesus, He has become the Savior of His children, com-
ing Himself to save the lost (see Isaiah 63:8–9; Ezekiel 
34:16). 
In the figure of Zacchaeus in today’s Gospel, we have a 
portrait of a lost soul. He is a tax collector, by profession 
a “sinner” excluded from Israel’s religious life. Not only 
that, he is a “chief tax collector.” Worse still, he is a rich 
man who has apparently gained his living by fraud. 
But Zacchaeus’ faith brings salvation to his house. He 
expresses his faith in his fervent desire to “see” Jesus, 
even humbling himself to climb a tree just to watch Him 
pass by. While those of loftier religious stature react to 
Jesus with grumbling, Zacchaeus receives Him with joy. 
Zacchaeus is not like the other rich men Jesus meets or 
tells stories about (see Luke 12:16–21; 16:19–31; 18:18–
25). He repents, vowing to pay restitution to those he has 
cheated and to give half of his money to the poor. 
By his humility he is exalted, made worthy to welcome 
the Lord into his house. By his faith he is justified, made 
a descendant of Abraham (see Romans 4:16–17). 
As He did last week, Jesus is again using a tax collector 
to show us the faith and humility we need to obtain salva-
tion. 
We are also called to seek Jesus daily with repentant 
hearts. And we should make our own Paul’s prayer in to-
day’s Epistle: that God might make us worthy of His call-
ing, that by our lives we might give glory to the name of 
Jesus. 
 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible
-reflections/lover-of-souls-scott-hahn-reflects-on-the-
thirty-first-sunday-in-ordinary-time/) 









1 -  Bánh H i Ch o Tôm Và Lá L t  -  $50 
2 -  Turkey Dinner V i Side Dishes -  $50 
3 -  Heo Quay Bánh H i -  $50 
4 -  Tôm Hùm Xào G ng Và C m Chiên -  $120 


