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NGÀY CHÚA ĐẾN     

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  

Chúa nhật ngày hôm nay sát gần 
cuối năm phụng vụ. Chúng ta được 
nghe những đoạn lời Chúa nói về 
ngày của Chúa. Những đoạn văn này 
thường nói đến những sự đổ nát, tiêu 
diệt và tàn phá khủng khiếp. Thông 
thường con người khi nói và nghĩ về 
ngày này sẽ mang nhiều sự tưởng 
tượng kinh hoàng và sợ hãi. 

Nhưng lời Chúa muốn trấn an và chuyển tải cho chúng ta một tâm tình khác. 
Trước tiên trong bài đọc 1, chúng ta được nghe nhắc đến ngày của Chúa là ngày 
Chúa mang đến sự giải thoát cứu chữa và ơn cứu độ dành cho những ai có lòng 
kính sợ Chúa và sống công chính ngay lành. Nếu có sự sợ hãi và tiêu diệt đó là 
sự sợ hãi và tiêu diệt xảy ra cho những kẻ gian ác và kiêu ngạo.  

Bài đọc Tin Mừng thuật lại viễn cảnh Đức Giêsu nói về ngày Đền thờ Giêrusa-
lem bị tiêu hủy tàn phá hoàn toàn. Những gì được coi là đẹp, là vững bền của 
đền thờ thì cũng sẽ bị hủy diệt chứ không thể có sự vĩnh viễn được. Đức Giêsu 
qua đó cũng nói đến ngày tận thế. Nhưng trong thời gian hiện tại cho đến ngày 
tận thế đến người tín hữu còn phải trải qua những thử thách, bị bách hại,… Đây 
được xem là cơ hội để làm chứng cho Chúa và niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúa 
hứa ban cho họ sự khôn ngoan, sức mạnh, sự nâng đỡ và an ủi. Chúa nói cần 
phải có sự kiên trì bền đỗ thì mới giữ được linh hồn. 

Bài đọc II dạy bảo mọi tín hữu Chúa trong thời gian còn sống cho đến ngày tận 
thế thì phải tránh thái độ lười biếng dửng dưng và thụ động. Người tín hữu còn 
sống thì phải tiếp tục làm việc và xây dựng cuộc sống xung quanh mình cho 
được công bình, tốt đẹp và nhân ái hơn. 

Xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta sống trong thời gian hiện tại với 
tâm tình yêu mến, tri ân và tín thác vào Thiên Chúa yêu thương và toàn năng 
cùng ra sức làm việc phục vụ theo thánh ý Chúa để xây dựng thế giới mình đang 
sống được có nhiều niềm vui, công bình và yêu thương hơn.   

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 46 NĂM 2019-Nov 17, 2019 - CN XXXIII 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 
17-11: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 
18-11: Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên, Lễ nhớ tùy  
 ý Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Đền thờ  
            Thánh Phaolô ở Rôma  
19-11: Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên  
20-11: Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên 
21-11: Thứ Năm, Lễ Đức Trinh Nữ Maria dâng mình  
            trong đền thờ, lễ nhớ 
22-11: Thứ Sáu, lễ Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo, lễ   
 nhớ 
23-11: Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên, lễ nhớ tùy  
 ý Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo, Thánh  
            Côlumbanô, Viện phụ 
24-11: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên. Lễ Chúa Giêsu  
            Kitô Vua Vũ Trụ, lễ trọng 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 10/11/2019: Giáo xứ nhận được 
$7,070 (bao gồm $5,575 trong phong bì, $1,336 không 
phong bì và $159 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  

LỊCH CHIA DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG CỦA 
LỄ 

Để chuẩn bị cho việc chia lịch và làm Danh Sách Gia 
Đình Dâng Của Lễ trong năm mới 2020, xin những gia 
đình nào đang tham gia và những gia đình nào muốn 
tham gia vui lòng liên lạc và ghi danh với thầy Phó Tế 
Nguyễn Duy Lộc. Sự tham gia của nhiều gia đình cũng 
giúp gia tăng ý thức dâng hiến hy sinh trong sự tham dự 
thánh lễ và có sự phong phú đa dạng trong mỗi cử hành 
phụng vụ hàng tuần của giáo xứ. 

LỊCH CHIA GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH 
CẦU CHO ƠN GỌI 

Cầu nguyện, nâng đỡ và khích lệ ơn gọi linh mục, phó 
tế, và tu sĩ rất quan trọng và góp phần hữu ích trong sự 
thánh hóa và sứ vụ tông đồ của các ngài. Giáo xứ kêu 
gọi thêm nhiều gia đình bằng lời cầu nguyện, hy sinh và 

lòng yêu mến cầu nguyện cho các linh mục, phó tế, tu sĩ 
và cho ơn gọi hướng đến đời sống tu trì tận hiến qua việc 
tham gia vào chương trình Gia Đình Nhận Chén Thánh 
Cầu Cho Ơn Gọi. Thầy Phó tế Nguyễn Duy Lộc sẽ phụ 
trách phân chia lịch cho năm mới 2020. Xin những gia 
đình đang tham gia chương trình này và những ai muốn 
tham gia vui lòng liên lạc với thầy Phó Tế. 

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). 

TĨNH TÂM ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 

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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  THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM 

Giáo xứ mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam vào thứ Năm ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving’s Day, 
ngày 28/11/2019. Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ và chương 
trình như sau: 

          . 9:30 am: Tập trung 

          . 10:00 am: Rước kiệu 

          . 10:45 am: Thánh lễ 

Kính mong mọi người thu xếp tham dự Thánh lễ tôn vinh 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chung vui mừng 
ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước Hoa Kỳ. 

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 

Ba ngày giảng thuyết chính:  

Chúa nhật (ngày 1/12/2019): 5:00 pm – 6:30 pm 

Thứ Hai - Thứ Ba (ngày 2-3/12/2019): 7:30 pm 
– 9:00 pm. Vẫn có thánh lễ hàng ngày lúc 6:30 
pm.  

Chủ đề: MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI 

Giảng thuyết: Lm. Giuse Maria Nguyễn Minh 
Quang, C.Ss.R. 

NGÀY GIẢI TỘI MÙA VỌNG 

Ngày giải tội mùa Vọng tại giáo xứ là thứ Tư, ngày 
11/12/2019 từ 7:00 pm -9:00 pm. Xin kêu gọi mọi người 
cố gắng thu xếp và nhắc nhau đón nhận bí tích giao hòa 
trước lễ Giáng Sinh. 

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 
13. Gia đình Hoa Liễu - Dâng hoa kính Thánh Cả Giuse  
      và Đức Mẹ. 
14. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh  
      Giuse 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 16/11 
Lễ 5:30 PM: Gia đình BéTư Nguyễn   
** Chúa Nhật 17/11 
Lễ 9 AM: Gia đình Alan Phạm 
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ   

** Thứ Bảy 23/11 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc   
** Chúa Nhật 24/11 
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm 
Lễ 11 AM: Gia đình Hong Nguyen  

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 

17/11: Gia đình Nguyễn Vinh 

1/12: Gia đình Nguyễn Duy/Tề My 

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 17/11/2019: 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. 

* Chúa nhật 24/11/2019: Đọc kinh kính Đức Mẹ lúc 5 
giờ chiều tại GĐ. Ông Nguyễn Trọng Kim. Địa chỉ: 
1456 Summer Hill, Carrollton, TX 75007. Điện 
thoại: (214) 498-0690. 
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  TUYÊN XƯNG, SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO 
ĐỨC TIN 

Không một tôn giáo nào có một lịch sử kỳ lạ như Kitô 
giáo. Quả vậy, không một tôn giáo nào bị bách hại nhiều, 
lâu dài và đau thương như Kitô giáo; và cho dù bị bách 
hại nhiều, lâu dài và đau thương, Kitô giáo không hề bị 
tiêu diệt, trái lại vẫn không ngừng tăng trưởng cả về phẩm 
chất lẫn số lượng. Đó là những bí ẩn của lịch sử không 
thể lý giải bằng lý lẽ tự nhiên, nhưng chỉ có thể hiểu được 
trong ánh sáng của niềm tin. 

Quả vậy, ngay từ những năm tháng đầu tiên loan báo Tin 
Mừng, Hội Thánh đã trải qua 300 năm bị bách hại dưới 
thời các hoàng đế Roma. Rồi từ đó, Phúc Âm được rao 
giảng ở đâu, thì ở đó không sớm thì muộn, các Kitô hữu 
cũng bị bắt bớ và giết chết, Hội Thánh bị bách hại và loại 
trừ. Lịch sử Hội Thánh là một lịch sử đầy những cuộc tử 
đạo, ở khắp mọi miền trên thế giới, vào hết mọi thời kỳ 
trong lịch sử. 

Ngay trong thời đại chúng ta, trong thế kỷ XX và đầu thế 
kỷ XXI này, nếu tính tổng cộng tất cả các Kitô hữu, gồm 
Công Giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành, thì hằng 
năm có khoảng 170.000 người tử đạo, 200.000.000 người 
chịu bách hại vì đức tin Kitô giáo. 

Trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, 117 vị thánh đã 
được phúc tử đạo trong một giai đoạn bách hại kéo dài 
đúng 117 năm, tính từ hai vị tử đạo tiên khởi vào năm 
1745 đến vị cuối cùng vào năm 1862, qua các triều đại 
vua Lê chúa Trịnh, Tây Sơn và các triều nhà Nguyễn. Đó 
là chưa kể chân phước Anrê Phú Yên tử đạo vào năm 
1644, và hằng trăm ngàn tín hữu chết vì đức tin nhưng 
chưa được phong thánh. 

Bức tranh trên đây là một thực tế, và đó cũng là một điều 
bí ẩn của lịch sử Hội Thánh. Các Kitô hữu bị ghét, vì 
trước hết, chính Chúa Giêsu đã bị ghét và đã chịu tử hình 
trên thánh giá. Chúa Giêsu chính là vị tử đạo đầu tiên vì 
Tin Mừng mà Ngài rao giảng. Ngài là con đường dẫn đến 
sự sống đích thực, nhưng thế gian lại yêu sự tối tăm hơn 
ánh sáng. 

Chúa nói: “Vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy 
đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét 
anh em… Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh 
em… Họ chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, 
bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Ga 15, 19-21). Đơn 
giản chỉ là thế. Sâu xa là như vậy. 
Tuy nhiên, Chúa đã hứa ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho 
đến tận thế, và Chúa đã tuyên bố không quyền năng nào 
có thể tiêu diệt Hội Thánh. “Trong thế gian, anh em sẽ 
phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã 
thắng thế gian” (Ga 16, 33).  

(DTGM Guse Nguyễn Năng, http://www.vietcatholic.net/
News/Html/253191.htm ) 

 

SUNDAY REFLECTION 

“Today” is the Day 

It is the age between our Lord’s first coming and His last. 
We live in the new world begun by His life, death, Resur-
rection, and Ascension, by the sending of His Spirit upon 
the Church. But we await the day when He will come 
again in glory. 

“Lo, the day is coming,” Malachi warns in today’s First 
Reading. The prophets taught Israel to look for the Day of 
the Lord, when He would gather the nations for judgment 
(see Zephaniah 3:8; Isaiah 3:9; 2 Peter 3:7). 

Jesus anticipates this day in today’s Gospel. He cautions 
us not to be deceived by those claiming “the time has 
come.” Such deception is the background also for today’s 
Epistle (see 2 Thessalonians 2:1–3). 

The signs Jesus gives His Apostles seem to already have 
come to pass in the New Testament. In Acts, the Epistles, 
and Revelation, we read of famines and earthquakes, the 
Temple’s desolation. We read of persecutions—believers 
imprisoned and put to death, testifying to their faith with 
wisdom in the Spirit. 

These “signs,” then, show us the pattern for the Church’s 
life—both in the New Testament and today. 

We too live in a world of nations and kingdoms at war. 
And we should take the Apostles as our “models,” as to-
day’s Epistle counsels. Like them we must persevere in 
the face of unbelieving relatives and friends, and forces 
and authorities hostile to God. 

As we do in today’s Psalm, we should sing His praises, 
joyfully proclaim His coming as Lord and King. The Day 
of the Lord is always a day that has already come and a 
day still yet to come. It is the “today” of our Liturgy. 

The Apostles prayed marana tha—“O Lord come!” (see 1 
Corinthians 16:22; Revelation 22:20). In the Eucharist He 
answers, coming again as the Lord of hosts and the Sun of 
Justice with its healing rays. It is a mighty sign—and a 
pledge of that Day to come. 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-
bible-reflections/today-is-the-day-scott-hahn-reflects-on
-the-thirty-third-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 


