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CHÚA BIẾN HÌNH 

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Hôm nay Hội Thánh cho chúng ta nghe lại 
trình thuật Tin Mừng về biến cố Chúa 
Giêsu Biến Hình.  
Thời điểm xảy ra biến cố này là khoảng 1 
tuần sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu 
là Con Thiên Chúa và Chúa đã tiên báo 
cho các tông đồ biết Ngài phải đi qua con 
đường đau khổ, thập giá, cái chết và rồi 

phục sinh theo như đường lối của Thiên Chúa. 
Sự việc biến hình này xảy ra ở trên một ngọn núi. Truyền thống của Hội Thánh 
chọn núi Tabor là nơi Chúa đã biến hình.  
Ðiểm quan trọng của sự việc biến hình này là Chúa muốn dạy và truyền đạt điều 
gì cho các tông đồ. Chúa chuẩn bị bước vào con đường khổ giá, bị khước từ, bị 
bắt nộp và giết chết và Chúa biết chắc chắn đây là điều gây nên sự đau buồn, lo 
sợ và chán nản cho các tông đồ. Vì thế hôm nay Chúa cho ba vị tông đồ thân yêu 
được chứng kiến Ngài hiển dung để củng cố tinh thần, trấn an và gia tăng sức 
mạnh cho các ông để các ông có sự can đảm khi đối diện với cuộc thương khó 
của Ngài. Và sự hiện diện của Môsê và Êlia cũng góp phần làm chứng cho sứ 
mạng Ngài phải chu toàn ngang qua đau khổ và cái chết là theo đường lối thánh 
ý của Thiên Chúa Cha. 
Chúa Cha đã ban cho các tông đồ lệnh truyền: “Hãy nghe lời Ngài”. Đây chính 
là điều Chúa Cha cũng muốn mỗi người kitô hữu phải thực hiện. Là người môn 
đệ đích thật của Đức Kitô thì phải hết lòng lắng nhe và vâng phục lời của Chúa 
Kitô. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có sự khiêm nhường, yêu mến, và tín thác. 
Chắc chắn khi mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe và sống theo Lời Chúa 
dạy, chúng ta sẽ cùng đi vào cuộc khổ nạn giống như Chúa, sẽ làm Chúa vui và 
là cách thức mang lại nhiều phúc lành cho tha nhân. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu và dìu dắt chúng ta luôn gắn kết với Chúa khi 
luôn biết lắng nghe và thi hành lời 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 March 08, 2020-CN II TUẦN CHAY NĂM A  

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 
08-3:  Chúa Nhật II Mùa Chay 
09-3: Thứ Hai Tuần II Mùa Chay, lễ nhớ tùy ý Thánh  Phan-
xica Rôma, Nữ tu  
10-3:  Thứ Ba Tuần II Mùa Chay  
11-3:  Thứ Tư Tuần II Mùa Chay  
12-3:  Thứ Năm Tuần II Mùa Chay  
13-3:  Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay  
14-3:  Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay  
15-3:  Chúa Nhật III Mùa Chay 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 01/03/2020: Giáo xứ nhận được $6,958 
(bao gồm $5,374 trong phong bì, $1,395 không phong bì và 
$189 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 CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
3/2020 
Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung 
Quốc. 
Xin Chúa ban cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc 
kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp 
nhất. 

THÁNG THÁNH GIUSE 
Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin 

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức 
Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy 
quyền của Thánh Cả Giuse, nên đã công bố Người là “Quan 
thầy của Giáo Hội Công Giáo”. 
Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh 
Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của 
Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân 
và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi 
theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ 
căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với 
niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý 
muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa 
Kitô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, 
sau Đức Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời 
hoá thân nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi 
hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa. 
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý 
thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu 
công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giuse chăm nom, 
Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng 
tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng 
tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giuse 
phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước 
mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương 
thánh Giuse và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 
1989, số 28,30,31). 
THÔNG BÁO CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP DALLAS 
Vì số người bị bệnh cúm gia tăng và những lo ngại về dịch 
bệnh corona (COVID-19), Gíao phận Dallas áp dụng những 
biện pháp phòng ngừa sau đây: 

Xin ở nhà nếu mình bị bệnh hay thấy đang có những 
triệu chứng. Nếu quý vị bị bệnh, quý vị không bị buộc 

dự lễ, kể cả lễ Chúa nhật. Vì đức ái cho người khác, 
những người bệnh không nên dự lễ và các chương trình 
phụng vụ khác. 
Trao ban Mình Thánh Chúa từ chén rượu thánh 
được ngưng lại cho đến khi có thông báo khác. 
Phần Chúc Bình An bị ngưng lại tạm thời. Sau Kinh 
Lạy Cha và Lời Nguyện Cầu xin Bình An bởi linh mục, 
phần Chiên Thiên Chúa sẽ tiếp nối liền. 
Không khuyến khích nắm tay nhau trong Thánh lễ. 
Nếu được, xin vui lòng rước Mình Thánh bằng tay 
hơn là bằng miệng. 

Giáo phận tiếp tục liên lạc với những vị thẩm quyền của tiểu 
bang và địa phương về sức khỏe và sẽ thay đổi những hướng 
dẫn này nếu cần. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những ai 
bị bệnh và bị nhiễm vì con virus này. 
In light of the continued rise in the number of flu cases and 
concerns about the coronavirus (COVID-19), the Diocese of 
Dallas is taking the following precautions. 

Please stay home if you are sick or are experiencing 
symptoms. If you are ill, you are not bound by the obli-
gation to attend Mass, including on Sunday. Out of char-
ity to others, sick individuals should not attend Mass or 
other liturgical events.  
Distribution of the Precious Blood from the chalice is 
suspended until further notice. 
The Sign of Peace is temporarily suspended. After the 
Our Father and Prayer of Peace by the priest, the Lamb 
of God will follow immediately.  
We do not encourage the holding of hands during 
Mass.  
If applicable, please strongly consider receiving Com-
munion in your hand rather than on the tongue.  

The Diocese continues to be in touch with state and local 
health authorities and will alter these directives as needed. 
Please let us continue to pray for all who are sick and affect-
ed by this virus. 
SINH HOẠT THÁNG 3 CỦA ĐOÀN LIÊN MINH 
THÁNH TÂM 
Ðoàn LMTT kính mời quý vị Cố vấn, quý đoàn viên tham 
dự: 

Thánh lễ và chầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng ngày 
6/3/2020. Xin thành viên ngồi gần với nhau khi tham dự 
Thánh lễ này. 
Buổi họp lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 7/3/2020 không 
có và được thay thế bằng giờ chầu Thánh Thể vào lúc 
3:00 pm – 4:00 pm ngày thứ Bảy này. 
Giờ đọc kinh kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ 
vào lúc 3:00 pm Chúa nhật ngày 8/3/2020. 

MỘT SỐ VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC MÙA CHAY 
1. Hàng tuần tại nhà thờ vào thứ Sáu trước khi giờ lễ chiều 

có đi đàng thánh giá. 
2. Nên thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, cầu 

nguyện. 
3. Có việc hy sinh cụ thể theo thói quen tốt của giáo xứ là 

dành tiết kiệm $1.00/ngày để giúp cho người nghèo tại 
Việt Nam. 
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  TĨNH TÂM CHO GIỚI TRẺ 
Kính Gửi: Quý Phụ Huynh 
Trước hết xin gửi lời chào thân thương trong Chúa Giêsu 
Thánh Thể đến cùng quý vị. Với sự chấp thuận của Cha 
Chánh xứ, các em trong giáo xứ từ 13 tuổi trở lên sẽ có một 
buổi tĩnh tâm và giải tội mùa Chay tại Giáo Xứ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu. 

Thời Gian | Date & Time: Thứ Bảy ngày 21 Tháng 3 
năm 2020 từ 8:30 am sáng đến 3:30 pm chiều. 
Ðịa Điểm | Location: Hội Trường Thánh Tâm Chúa 
Giêsu Carrollton 2121 N. Denton Dr. Carrollton, TX 
75007 

Xin quý phụ huynh khuyến khích, và tạo điều kiện thuận 
tiện cho các em có thể tham dự buổi tĩnh tâm mùa Chay này 
hầu giúp các em phát triển đức tin và hiểu biết hơn về giáo 
lý Công Giáo. Quý phụ huynh muốn biết thêm chi tiết, xin 
liên lạc với Cô Thủy Lê (469) 277-6108 
** Xin phụ huynh hãy vui lòng nhắn tin (text message) cho 
các thầy cô, cùng với tên mình, và các thầy cô sẽ gọi lại** 
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria ban muôn 
hồng ân xuống trên quý vị và gia đình. 
TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020 
Tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ: Chúa nhật (ngày 8/3/2020) 
và 3 tối vào thứ Hai – thứ Tư, ngày 9-11/3/2020: 7:30 pm – 
9:00 pm. Vẫn có thánh lễ hàng ngày vào lúc 6:30 pm trước 
các giờ giảng thuyết hàng ngày. Linh mục giảng thuyết: Đức 
Ông Phêrô Nguyễn Quang.  
Chủ Đề Tĩnh Tâm Của Mùa Chay Thánh 2020: ANH CHỊ 
EM TÌM GÌ VÀ GẶP GÌ? TÌM AI VÀ GẶP AI? 

CHÚA NHẬT (NGÀY 8/3):     TÔI: TRONG CUỘC 
GẶP GỠ CHÚA GIÊSU QUA THÁNH GIOAN TẨY 
GIẢ 
THỨ HAI (NGÀY 9/3): TÔI: NHƯ PHÊRÔ MÔN ĐỆ 
BỊ MẮNG VÀ LỖI PHẠM 
THỨ BA (NGÀY 10/3): TÔI: NHƯ PHÊRÔ - MÔN 
ĐỆ CHỐI CHÚA 
THỨ TƯ (NGÀY 11/3): TÔI: NHƯ PHÊRÔ - MÔN 
ĐỆ TRƯỞNG THÀNH 

GIẤY KHAI THUẾ 
Giáo xứ gửi về cho từng gia đình báo cáo và cám ơn Quý vị 
về những sự đóng góp hàng tuần, trong những dịp gây quỹ, 
những lần dâng cúng khác nhau,… Xin các gia đình vui lòng 
coi kỹ và nếu có những thắc mắc xin liên lạc với cha xứ hay 
Business Manager, chị Cecilia Dung, (972) 822-9062 hay 
người phụ tá, anh Tuấn Lương, (214) 534-2126. 
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. Connie Đỗ Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ. 
2. Bác Chiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse 
3. Nguyễn Thanh Ngoan - Dâng hoa Tạ Ơn. 
4. Gia đình Giuse Lương - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
5. Loan Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
6. Gia Đình Cụ Mẹo- Dâng Hoa Nến Nhà Thờ 
7. Phạm Tự - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ 
8. Gia Đình Bác Anh - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ 
9. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ 
10. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh 

Giuse 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 07/03 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Minh Nguyễn  
** Chúa Nhật 08/03 
Lễ 9 AM: Gia đình Linh - Thư 
Lễ 11 AM: Gia đình Đình Thanh Vũ 
** Thứ Bảy 14/03 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Huyền Đạt Nguyễn  
** Chúa Nhật 15/03 
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn  
Lễ 11 AM: Gia đình Xít Nguyễn 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ 
XÂY DỰNG 
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần March 01, 2020  

3888. Acct # 1412: Pledge $2,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $26.00 
3889.  Acct # 1678: Dâng cúng $20.00 
3890.  Acct # 1597: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $10.00 
3891.  Acct # 1816: Pledge $10,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3892.  Acct # 2019: Dâng cúng $100.00 
3893.  Acct # 2019: Dâng cúng $100.00 
3894.  Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3895.  Acct # 1552: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3896.  Acct # 1993: Dâng cúng $50.00 
3897.  Acct # 1508: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3898.  Acct # 1156: Pledge $12,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
3899.  Acct # 1087: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3900.  Acct # 1857: Dâng cúng $200.00 
3901.  Acct # 1838: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3902.  Acct # 1416: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3903.  Acct # 1853: Dâng cúng $20.00 
3904.  Acct # 1142: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
3905.  Acct # 1233: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $60.00 
3906.  Acct # 1730: Pledge $8,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $133.00 
3908.  Acct # 1359: Pledge $10,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $50.00 
3909.  Acct # 1399: Dâng cúng $50.00 
3910.  Acct # 1336: Dâng cúng $200.00 
3911.  Acct # 1245: Dâng cúng $100.00 
3912.  Acct # 1035: Pledge $6,060.00;  
 Dâng cúng tiếp $135.00 
3913.  Acct # 1283: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $10.00 
3914.  Acct # 1058: Dâng cúng $100.00 
3915.  Acct # 1609: Dâng cúng $10.00 
3916.  Acct # 1292: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $80.00 
3917.  Acct # 2004: Dâng cúng $30.00 
3918.  Acct # 1347: Dâng cúng $10.00 
3919.  Acct # 1839: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
3920.  Acct # 1684: Dâng cúng $50.00 
3921.  Acct # 1996: Dâng cúng $10.00 
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  3922.  Acct # 1444: Dâng cúng $10.00 
3923.  Acct # 1763: Dâng cúng $10.00 
3924.  Acct # 1706: Dâng cúng $20.00 
3925.  Acct # 1697: Dâng cúng $40.00 
3926.  Acct # 1845: Pledge $7,200.00;  
 Dâng cúng tiếp $120.00 
3927.  Acct # 1013: Dâng cúng $100.00 
3928.  Acct # 1779: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $60.00 
3929.  Acct # 1949: Dâng cúng $20.00 
3930.  Acct # 2001: Dâng cúng $10.00 
3931.  Acct # 1825: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $10.00 
3932.  Acct # 1881: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $60.00 
3933.  Acct # 1223: Dâng cúng $50.00 
3934.  Acct # 1992: Dâng cúng $20.00 
3935.  Acct # 1429: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3936.  Acct # 1206: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
3937.  Acct # 1138: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $40.00 
3938.  Acct # 1056-Groundbreaking:  
 Dâng cúng $1,000.00 
3939.  Acct # 1986-Groundbreaking:  
 Dâng cúng $500.00 
3940.  Acct # 1848: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3941.  Acct # 1618: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3942.  Acct # 1376: Dâng cúng $10.00 
3943.  Acct # 1148: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
3944.  Acct # 1363: Dâng cúng $40.00 
3945.  Acct # 1050: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3946.  Acct # 1139: Pledge $3,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $40.00 
3947.  Acct # 1169: Dâng cúng $10.00 
3948.  Acct # 1067: Dâng cúng $20.00 
3949.  Acct # 1477: Dâng cúng $20.00 
3950.  Acct # 1176: Dâng cúng $2.00 
3951.  Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
3952.  Acct # 2017: Dâng cúng $20.00 
3953.  Acct # 1500: Dâng cúng $5.00 
3954.  Acct # 1675: Dâng cúng $5.00 
3955.  Acct # 1197: Dâng cúng $100.00 
3956.  Acct # 1767: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $70.00 
3957.  Acct # 1745: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $10.00 
3958.  Acct # 1156: Pledge $12,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3959.  Acct # 1036: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $20.00 
3960.  Acct # 1863: Dâng cúng $10.00 
3961.  Acct # 10059: Dâng cúng $44.00 
3962.  Acct # 1768: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3963.  Acct # 1005: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3964.  Acct # 1810-Groundbreaking:  
 Dâng cúng $2,000.00 
3965.  Acct # 1297-Groundbreaking:  
 Dâng cúng $525.00 

3966.  Acct # 1076: Dâng cúng $1,000.00 
3967.  Acct # 1069-Groundbreaking:  
 Dâng cúng $500.00 
3968.  Acct # 10114: Dâng cúng $100.00 
3969.  Acct # 1019: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $83.33 
3970.  Acct # 1372: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $138.88 
3971.  Acct # 1507: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3972.  Acct # 1216: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $84.75 
3973.  Acct # 1206: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
3974.  Acct # 1318: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $50.00 
3975.  Acct # 1999: Dâng cúng $100.00 
3976.  Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $115.00 
3977.  Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $5,040.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần Mar 01, 2020: $15,866.96. 
SUNDAY REFLECTION 

Listen to Him 
Today’s Gospel portrays Jesus as a new and greater Moses. 
Moses also took three companions up a mountain and on the 
seventh day was overshadowed by the shining cloud of 
God’s presence. He too spoke with God and his face and 
clothing were made radiant in the encounter (see Exodus 24, 
34). 
But in today’s Lenten Liturgy, the Church wants us to look 
back past Moses. Indeed, we are asked to contemplate what 
today’s Epistle calls God’s “design . . . from before time 
began.” 
With His promises to Abram in today’s First Reading, God 
formed the people through whom He would reveal himself 
and bestow His blessings on all humanity. 
He later elevated these promises to eternal covenants and 
changed Abram’s name to Abraham, promising that he 
would be father of a host of nations (see Genesis 17:5). In 
remembrance of His covenant with Abraham He raised up 
Moses (see Exodus 2:24; 3:8), and later swore an everlasting 
kingdom to David’s sons (see Jeremiah 33:26). 
In Jesus’ transfiguration today, He is revealed as the One 
through whom God fulfills His divine plan from of old. 
Not only a new Moses, Jesus is also the “beloved son” 
promised to Abraham and again to David (see Genesis 22:15
–18; Psalm 2:7; Matthew 1:1). 
Moses foretold a prophet like him to whom Israel would 
listen (see Deuteronomy 18:15, 18) and Isaiah foretold an 
anointed servant in whom God would be well-pleased 
(see Isaiah 42:1). Jesus is this prophet and this servant, as 
the Voice on the mountain tells us today. 
By faith we have been made children of the covenant with 
Abraham (see Galatians 3:7–9; Acts 3:25). He calls us, too, 
to a holy life, to follow His Son to the heavenly homeland 
He has promised. We know, as we sing in today’s Psalm, 
that we who hope in Him will be delivered from death. 
So like our father in faith, we go forth as the Lord directs us: 
“Listen to Him!” 
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-
reflections/listen-to-him-scott-hahn-reflects-on-the-second-
sunday-of-lent/) 
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