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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.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN Mar 22, 2020 - CN TUẦN IV MÙA CHAY NĂM A

TÂM THƯ MỤC VỤ

ÁNH SÁNG CHÚA SOI DẪN
Kính thưa Quý ÔB và ACE,

Bài Tin mừng hôm nay thuật
lại Đức Giêsu làm dấu lạ chữa lành
cho người mù từ khi mới sinh để tò
bày Ngài là Sự Sáng, là Đấng mạc
khải chân lý và tình yêu cứu độ cho
muôn người. Tuy anh là người mù
nhưng anh mau chóng nhận biết Đức
Giêsu là Đấng mang lại ánh sáng cho
anh, mang lại cho anh sự chữa lành và dẫn dắt anh đón nhận niềm tin vào Ngài là
Chúa Kitô.
Trong khi đó chúng ta biết các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại khó chịu và
bất bình trước sự việc Đức Giêsu thực hiện việc chữa lành này vào ngày Sabát. Họ
không chấp nhận một vị ngôn sứ nếu đến từ Thiên Chúa lại làm những điều trái
với luật lệ của ngày Sabát. Những người lãnh đạo này tuy là có kiến thức tôn giáo
nhiều, ở vị trí cao trong trật tự xã hội, trong tôn giáo nhưng họ lại không thể nhận
biết và đón nhận căn tính, quyền năng và giáo huấn của Đức Giêsu. Tuy họ là
người có mắt nhìn thể lý nhưng lại mù lòa không nhận ra Đức Giêsu, không đón
nhận giáo huấn và quyền năng của Ngài đến từ Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn dễ rơi vào những tình trạng sáng mắt thể lý
nhưng lại mù lòa trong những tật nguyện, trong tội lỗi, sự ích kỷ và cố chấp. Vẫn
là mù lòa khi con người không nhận ra cùng đích của đời người và những sự phù
vân của thế trần. Nhiều lần chúng ta phạm phải những sai lầm thất bại vì những
thứ mù lòa do kiêu ngạo và thành kiến. Do lòng ích kỷ, tham lam nên không ít
người trong chúng ta đã mù lòa không nhận ra những điều tình nghĩa cao đẹp nên
gìn giữ mà lại gây nên những tổn thương, lợi dụng và đạp đổ người khác. Vì dục
vọng đam mê nên không ít lần chúng ta đánh mất hạnh phúc đang có. Nhưng sự
mù lòa lớn nhất là sự cố chấp không nhận ra lỗi lầm sai trái để biết hoán cải và
nhất là tin yêu đón nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho chúng ta luôn biết khiêm nhường
chân thành mở lòng đón nhận Chúa Kitô là Đấng dẫn dắt và ban yêu thương, bình
an và niềm vui cho cuộc đời chúng ta.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
22-3: Chúa Nhật IV Mùa Chay
23-3: Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
24-3: Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
25-3: Thứ Tư, Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, lễ trọng
26-3: Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
27-3: Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
28-3: Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
29-3: Chúa Nhật V Mùa Chay

đến mọi giáo dân để biết và giữ sự hiệp thông cầu nguyện
trong lúc này:
1. Giờ giấc mở cửa của nhà thờ: Nhà thờ sẽ mở cửa để
các giáo dân nếu muốn có thể đến để chầu Thánh Thể,
đọc Lời Chúa, cầu nguyện, suy gẫm, lần chuỗi hay đi
đàng thánh giá riêng,… Giờ mở cửa ở nhà thờ như
sau:
a. Thứ Hai – thứ Sáu: 8:00 am - 12:00 pm; 3:00
pm - 4:00 pm và chiều tối từ 5:30 pm - 7:30
pm.

BÁO CÁO TÀI CHÁNH

b. Thứ Bảy: 8:00 am - 12:00 pm; 3:00 pm - 6:00
pm.

Chúa nhật, ngày 15/03/2020: Giáo xứ nhận được $1,833
(bao gồm $1,660 trong phong bì, và $173 của Thiếu Nhi).

c. Chúa nhật: 8:00 am - 12:00 pm; 3:00 pm 4:00 pm.

Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng 2. Giờ Giải tội: Chúng ta sẽ không có chương trình giao
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại.
hòa chung vào mùa chay này. Để giúp cho giáo dân có
nhiều cơ hội đón nhận Bí tích giao hòa, nên lịch giờ
THÔNG BÁO
giải tội trong thời gian này như sau:
SĂC LỆNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC EDWARD J.
a. Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu: 6:00 pm – 6:30
BURNS
pm.
Vào thứ Năm, ngày 13 tháng 03, 2020, Đức cha Edward
b. Thứ Bảy: 4:30 pm - 5:30 pm.
J. Burns, Giám mục của Giáo phận Dallas đã ban sắc lệnh
với một số quyết định như sau:
c. Ngoài những giờ giấc trên, nếu cần xin liên lạc
trước với cha xứ ở số điện thoại cầm tay 520x Có hiệu lực tức thời và cho đến ngày 30 tháng 3,
465-4414. Xin quý vị để lại lời nhắn hay tin
2020, mọi Thánh lễ có giáo dân tham dự đều bị đình
nhắn rõ ràng.
chỉ. Các nhà thờ vẫn mở cửa, chỉ có những lễ riêng
vẫn được cử hành bởi các linh mục của Giáo phận.

3. Nếu gia đình nào có con nhỏ muốn được lãnh nhận Bí
tích Thánh tẩy, hay có ai đó muốn lãnh nhận Bí tích
x Các chương trình giờ giải tội vẫn bình thường.
Xức Dầu Bệnh Nhân hay rước Mình Thánh Chúa cho
x Xin các tín hữu liên lạc với các cha xứ để có được các
bệnh nhân, thì xin vui lòng liên lạc với cha xứ ở số
thông tin về các bí tích khác, như Xức Dầu Bệnh
điện thoại cầm tay 520-465-4414.
Nhân, vẫn được tiếp tục có
4. Bắt đầu vào ngày mai, ngày 19/3, là ngày lễ trọng thể
x Có hiệu lực tức thời là tất cả mọi trường Công giáo
kính Thánh Cả Giuse, tại nhà thờ sẽ bắt đầu làm tuần
trong Giáo phận đều phải đóng cửa cho đến ngày 27
cửu nhật kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3:00
tháng 3, 2020.
pm mỗi ngày. Cũng bắt đầu vào ngày mai, ngày 19/3,
tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ có vào
x Có hiệu lực tức thời là mọi lớp giáo dục đức tin bị
lúc 6:30 pm của những ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu
đình chỉ tạm thời cho đến ngày 30 tháng 3, 2020.
và vào lúc 9:00 am ngày thứ Bảy và Chúa nhật. Xin
Bởi vì các tín hữu sẽ không thể dự Thánh lễ trong thời
thông báo và nhất là kêu gọi quý vị ở tại nhà cũng có
gian này, họ có thể thực hiện các điều sau: dành giờ để
sự hiệp thông bắt đầu làm các tuần cửu nhật kính
cầu nguyện và suy gẫm, các bài suy niệm mùa Chay, đọc
Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Kinh Thánh, lần chuỗi Mân Côi, tuần Cửu nhật và các
hằng ngày. Nếu cần sách thì có thể đến nhà thờ xin, và
lòng sùng kính khác. Hoặc họ có thể xem các Thánh lễ
mang về dùng hay dùng tạm các bản trên mạng interCông giáo qua các phương tiện truyền thông.
net.
Bản chính tiếng Anh có thể được coi trong trang của Giáo
phận
Dallas:
https://www.cathdal.org/ GIẤY KHAI THUẾ
MassCancellationDecree-English-031320.pdf
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
THÔNG BÁO CỦA GIÁO XỨ (18/03/2020): Trong quỹ, những lần dâng cúng khác nhau,… Xin các gia đình
thời gian từ ngày 13/03/2020 đến ngày 30/03/2020, qua vui lòng coi kỹ và nếu có những thắc mắc xin liên lạc với
Sắc lệnh, Đức Giám mục Edward Burns, Giám mục của cha xứ hay Business Manager, chị Cecilia Dung, (972)
Giáo phận Dallas, đình chỉ mọi Thánh lễ có giáo dân dự 822-9062 hay người phụ tá, anh Tuấn Lương, (214) 534và miễn chuẩn cho mọi giáo dân trong Giáo phận Dallas 2126.
khỏi bị buộc tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Xin thông báo
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HỦY BỎ CRAWFISH NIGHT 2020 và VÉ SỐ
Vì những lo ngại đại dịch Covid-19 lan rộng trong vùng
địa phương và nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống,
việc làm, học hành,… của rất nhiều người, cha xứ và
những quý vị hữu trách trong các Hội đồng, Ban đã có
buổi họp khẩn vào tối thứ Sáu, ngày 13/3/2020 và cùng
chung quyết định hủy bỏ việc tổ chức Crawfish Night
2020 dự tính tổ chức vào tối thứ Bảy, ngày 25/4/2020 và
cũng hủy bỏ Chương Trình Vé Số cũng dự tính tổ chức
vào dịp Crawfish Night 2020.
ĐÓNG CỬA TRƯỜNG HỌC GLVN VÀ NGƯNG
SINH HOẠT CỦA TNTT
Với những hướng dẫn và Sắc lệnh của Đức Cha Edward
J. Burns, Đức Giám mục của GP Dallas ban hành vào
ngày 13/3/2020, tại giáo xứ sẽ không có các lớp học Giáo
lý và Việt ngữ cho đến ngày 30/3/2020. Đoàn TNTT cũng
không có sinh hoạt cho đến ngày 30/3/2020.
HỦY BỎ TĨNH TÂM CHO GIỚI TRẺ
Vì những hướng dẫn gần đây liên quan đến các biện pháp
đối phó với đại dịch Covid-19 và Sắc lệnh do Đức Giám
mục Dallas ban hành vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 nên
chương trình Tĩnh Tâm này sẽ bị hủy bỏ.
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.
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
15/03: Gia đình Quyền – Oanh
28/03: Gia đình Lộc - Minh
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

Tuần March 15, 2020
4004. Acct # 1451: Dâng cúng $15,000.00
4005. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00
4006. Acct # 1961: Pledge $4,100.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4007. Acct # 1977: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$250.00
4008. Acct # 1616: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4009. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
4010. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4011. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$60.00
4012. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4013. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4014. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4015. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4016. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4017. Acct # 1778: Pledge $1,140.00; Dâng cúng tiếp
$30.00
4018. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4019. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4020. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4021. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4022. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4023. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4024. Acct # 1987: Pledge $14,000.00; Dâng cúng tiếp
$167.00
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần March 15, 2020: $17,107
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LỜI KHẨN CẦU THÁNH GIUSE CỦA ĐỨC THÁNH
CHA

SUNDAY REFLECTION
Eyesight to the Blind

Đức Thánh Cha cầu xin thánh Giuse, người bảo vệ
God’s ways of seeing are not our ways, we hear in
Thánh Gia, người bảo vệ của mỗi gia đình chúng ta,
today’s First Reading. Jesus illustrates this in the
người cũng đã trải qua sự bấp bênh và cay đắng, cầu bầu
Gospel—as the blind man comes to see and the Pharisees
cùng Chúa giải thoát thế giới khỏi đại dịch.
are made blind.
Trong sứ điệp videp gửi các tín hữu trong buổi lần
The blind man stands for all humanity. “Born
hạt Mân Côi cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, Đức
totally in sin,” he is made a new creation by the saving
Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu khẩn cầu với thánh
power of Christ.
Giuse, đấng bảo vệ các gia đình chúng ta.
As God fashioned the first man from the clay of
Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ
the earth (see Genesis 2:7), Jesus gives the blind man new
đất nước chúng con.
life by anointing his eyes with clay (see John 9:11). As
Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về God breathed the spirit of life into the first man, the blind
công ích để họ biết, như Cha, chăm sóc cho những người man is not healed until he washes in the waters of Siloam,
a name that means “sent.”
được ủy thác cho trách nhiệm của họ.
Jesus is the One “sent” by the Father to do the
Xin ban trí thông minh khoa học cho những người
đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện Father’s will (see John 9:4; 12:44). He is the new source
of life-giving water—the Holy Spirit who rushes upon us
ích thể lý của các anh chị em.
in Baptism (see John 4:10; 7:38–39).
Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những
This is the Spirit that rushes upon God’s chosen
người nghèo khổ: các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ,
những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, king David in today’s First Reading. A shepherd like
Moses before him (see Exodus 3:1; Psalm 78:70–71),
thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.
David is also a sign pointing to the good shepherd and
Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ king to come—Jesus (see John 10:11).
các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở
The Lord is our shepherd, as we sing in today’s
thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của
Psalm. By His death and Resurrection He has made a path
Cha.
for us through the dark valley of sin and death, leading us
Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: to the verdant pastures of the kingdom of life, the Church.
bằng sự thinh lặng cầu nguyện của Cha, xin kiến tạo sự
In the restful waters of Baptism He has refreshed
hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt
our souls. He has anointed our heads with the oil of
những là người bé nhỏ nhất.
Confirmation and spread the Eucharistic table before us,
Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: filling our cups to overflowing.
xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi
With the once-blind man we enter His house to
và nản chí.
give God the praise, to renew our vow: “I do believe,
Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can Lord.”
đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những
“The Lord looks into the heart,” we hear today.
người nghèo khổ.
Let Him find us, as Paul advises in today’s Epistle, living
Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, as “children of light”—trying always to learn what is
cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại pleasing to our Father.
dịch. Amen
(Scott
Hahn,
https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/eyesight-to-the-blind-scott-hahnreflects-on-the-fourth-sunday-of-lent/)
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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dŚĄŶŚyĄyşƵ͕ƷŶž,Ƶұ͕ĄĐDſŶ
ҿŵ͕DǈǆăŽƚŚƵҥŶƚƷǇsŝҵƚEĂŵ
ƚŚҿŵŶŐŽŶǀăEŚŝҲƵŵſŶĉŶ,ѶW
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