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TUẦN LỄ HỒNG PHÚC  

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
Chúng ta bước vào Tuần Thánh với 
Chúa Nhật Lễ Lá. Chúng ta được nghe 
tường thuật Đức Giêsu bước vào 
Thành Thánh Giêrusalem trong tiếng 
hô vang và vinh quang. Nhưng ai đâu 
ngờ rằng đây cũng là sự mở màn cho 
cuộc khổ nạn đau thương và cái chết 
nhục nhã của Chúa trên thập giá.  

Thánh Vịnh 21 của Đáp Ca hôm nay nói lên tâm sự sâu thẳm của một tâm hồn 
rơi vào sự đau khổ, buồn thảm và trải nghiệm như là Thiên Chúa đang xa mình. 
“Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?” Có lẽ lúc này không ít 
người trong chúng ta hay trên thế giới cũng có những câu hỏi tương tự như vậy 
khi toàn thế giới đang đối phó với cơn Đại dịch Covid-19. Biết bao nhiêu sinh 
mạng vô tội đã bị mất, biết bao con người đang phải chịu cảnh mất mát, sống 
trong sợ hãi và bị giới nghiêm,… Có lẽ không ít người cũng tự hỏi Thiên Chúa 
đang ở đâu. Tại sao dường như mình và gia đình đang bị bỏ rơi và bị Thiên Chúa 
bỏ rơi. Cho dẫu trong thân phận con người Đức Giêsu có trải qua tâm trạng đó 
nhưng Ngài vẫn luôn trung tín và tín thác vào Thiên Chúa toàn năng và yêu 
thương. Gương Đức Giêsu là lời mời gọi chúng ta luôn tìm câu trả lời của niềm 
hi vọng và bình an trong niềm tin cậy vào một Thiên Chúa là Đấng giàu lòng 
thương xót, toàn năng và luôn trung tín.  
Chúng ta dõi bước theo Đức Giêsu trong tuần thánh với tâm tình thống hối vì tội 
lỗi của bản thân, của gia đình và của nhân loại đang làm cho cuộc khổ nạn của 
Chúa Kitô vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho mình lòng cảm 
mến và tri ân sâu xa tình yêu cứu độ của Chúa để nhờ vậy chúng ta có được sự 
vững tin trông cậy trong những lúc khó khăn đau buồn và thử thách. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu và phù giúp cho chúng ta luôn biết theo gương 
Chúa Giêsu sống khiêm nhường, vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa và xin 
tình yêu bao la của Chúa thúc bách chúng ta sống yêu thương nhau và mọi 
người. 
 

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 April 5, 2020-CHỦ NHẬT LỄ LÁ 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 
05-4:  Chúa Nhật Lễ Lá 
06-4:  Thứ Hai Tuần Thánh   
07-4:  Thứ Ba Tuần Thánh 
08-4:  Thứ Tư Tuần Thánh 
09-4:  Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly 
10-4:  Thứ Sáu Tuần Thánh, Nghi Thức Tưởng Niệm 
 Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu  
11-4:  Thứ Bảy Tuần Thánh  
12-4:  Chúa Nhật Phục Sinh 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 29/03/2020: Giáo xứ nhận được 
$190.00 (bao gồm $190.00 trong phong bì, $0.00 không 
phong bì và $0.00 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. 
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2020 

Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 05/04/2020): Thánh lễ 
tại nhà thờ lúc 10:00 am. 
Thứ Hai – thứ Tư Tuần Thánh (ngày 06-
08/04/2020: Thánh lễ hàng ngày dâng tại nhà xứ 
lúc 9:00 am. 
Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 09/04/2020): 
Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ lúc 6:30 pm. Nhà 
thờ mở cửa cho đến 9:30 pm. 
Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 10/04/2020): ngày 
giữ luật ăn chay kiêng thịt. 

Lúc 3:00 pm: bắt đầu Tuần Cửu Nhật kính 
Lòng Chúa Thương Xót và sau đó đi đàng 
Thánh giá trong nhà thờ. 
Lúc 6:30 pm: Nghi thức Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại nhà thờ. 

Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 11/04/2020): Thánh 
lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ lúc 8:30 pm. 
Chúa Nhật Phục Sinh (ngày 12/04/2020): Thánh 
lễ tại nhà thờ lúc 10:00 am. 

Lưu ý:  
.Các Thánh lễ và Nghi thức tại nhà thờ hay nhà xứ nói 
trên:  không có giáo dân dự ngoài trừ những người 
phụ giúp như lo việc thực hiện làm trực tuyến. Theo 
luật hiện hành, không thể có quá 10 người và phải 
luôn đứng cách xa nhau (trên 6ft). Giáo dân ở nhà và 
nên có sự hiệp thông cầu nguyện tham dự qua mạng 
internet hay TV. 
Các chương trình Thánh lễ và Nghi Thức nói trên đều 
có trực tuyến (live stream) trên Facebook của giáo xứ. 
Quý vị dự tòng sẽ đón nhận các Bí tích Khai Tâm 
(Rửa tội, Thêm Sức và Thánh Thể): sẽ bị hoãn lại và 
sẽ được cử hành vào một dịp khác sẽ được thông báo 
sau. 

THÔNG BÁO (Cập nhật vào 01/04/2020) 
Tiếp theo Sắc lệnh vào ngày 13/03/2020 và theo Sắc lệnh 
mới của Đức Giám mục Edward J. Burns của GP Dallas 

ban vào ngày 31/03/2020, nhà thờ và văn phòng giáo xứ 
sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 01/05/2020. Theo sắc 
lệnh ban ngày 31/03/2020, mọi người công giáo của GP 
Dallas được Giám mục ban phép được tiếp tục miễn trừ 
luật buộc dự lễ ngày Chúa nhật và ngày lễ buộc cho đến 
ngày 01/05/2020 trừ khi có sự chỉnh đổi hay rút lại. Bản 
nguyên thủy tiếng Anh được coi trong trang của GP: 
https://www.cathdal.org/
DECREE_03312020editFINAL.pdf 
Mọi sinh hoạt của Giáo xứ, của các Hội đoàn đều tạm 
ngưng trong thời gian nói trên. Nếu ai cần, xin liên lạc với 
cha xứ ở số (520) 465-4414. 
Cho đến ngày 01/05/2020, mỗi ngày cha xứ dâng lễ riêng 
ở nhà xứ vào lúc 9:00 am và mọi người có thể hiệp thông. 
Các thánh lễ mỗi ngày đều có trực tuyến live stream trên 
Facebook của giáo xứ. Những ai muốn cha xứ dâng ý chỉ 
trong các Thánh lễ, xin liên lạc để lời nhắn hay tin nhắn 
rõ ràng ở số (520) 465-4414. Chương trình tuần Thánh sẽ 
có phần khác giờ hàng ngày ở trên nên sẽ có thông báo cụ 
thể sau. 
Ai muốn đón nhận bí tích giao hòa riêng thì xin liên lạc 
riêng với tôi. Trong trường hợp không thể đến nhà thờ 
hay không có được cơ hội gặp linh mục để đón nhận bí 
tích giao hòa, như trong Đại dịch COVID-19 hiện nay, 
nếu ai mắc tội trọng, có thể xưng thú với Thiên Chúa với 
tấm lòng ăn năn tội cách trọn (perfect contrition) tức là 
bày tỏ sự đau buồn vì đã xúc phạm đến tình yêu của 
Thiên Chúa và sau đó phải tìm cách xưng tội với một vị 
linh mục càng sớm càng tối. 
Nếu ai đó mà tâm hồn bị đè nặng vì tội trọng, người đó có 
thể thực hiện: 

Nói với Thiên Chúa, biểu lộ lòng yêu mến Người  
Cầu cho được lòng ăn năn tội cách trọn do lòng yêu 
mến  
Nói các tội của mình 
Cầu xin Chúa tha thứ các tội của mình 
Đọc kinh ăn năn tội 
Hứa với ý hướng ngay thật là sẽ xưng thú các tội với 1 
linh mục càng sớm càng tốt 

Về việc Rửa tội, Cưới và An táng: vì giáo xứ không có 
thường xuyên nên ai có thắc mắc xin gọi cho cha xứ để 
được chỉ dẫn riêng. 
Mọi người nên thường xuyên vào website của giáo xứ để 
biết các thông tin cập nhật và Bản Tin Hiệp Thông hàng 
tuần. 
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.  
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  ĂN NĂN TỘI 

Trong lúc này khi việc gặp được linh mục để xưng tội có 
phần giới hạn thì cũng là cơ hội để chúng ta cùng ôn lại 
giáo lý công giáo của Hội thánh về mục ăn năn tội là phần 
quan trọng để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. 
Số 1451: Trong các hành vi của hối nhân, đầu tiên là ăn 
năn tội. Đó là “đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã 
phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm tội nữa” (x. CĐ 
Trentô: DS 1676).  
Số 1452: Khi sự ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến 
Chúa trên hết mọi sự, thì được gọi là ăn năn tội “cách 
trọn” (ăn năn do đức mến). Cách ăn năn tội này xóa bỏ 
các tội nhẹ; và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nếu 
hối nhân quyết tâm đi xưng tội càng sớm càng tốt (x. CĐ 
Trentô: DS 1677).  
Số 1453: Ăn năn tội “cách chẳng trọn” (hoặc hối hận) 
cũng là một hồng ân của Thiên Chúa, một thúc đẩy của 
Chúa Thánh Thần. Nó phát sinh khi thấy sự xấu xa của tội 
lỗi hoặc vì sợ bị luận phạt đời đời và sợ các hình phạt 
khác mà kẻ tội lỗi phải chịu (ăn năn do sợ hãi). Sự khích 
động lương tâm như vậy có thể là khởi đầu của một tiến 
trình nội tâm, tiến trình này sẽ được hoàn tất dưới tác 
động của ân sủng nhờ ơn xá giải bí tích. Việc ăn năn tội 
cách chẳng trọn tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội 
trọng, nhưng chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn tha tội trong 
bí tích Thống Hối (x. CĐ Trentô: DS 1678; 1705).  

RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
Trong lúc Đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các giáo 
dân không thể đến nhà thờ lúc này để tham dự Thánh lễ 
và rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có thể đón rước 
Chúa thiêng liêng với lòng yêu mến khao khát ao ước 
được rước Chúa và giữ sự kết hiệp luôn luôn với Chúa 
Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể bày tỏ lòng ao ước và 
đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách thiêng liêng với lời 
kinh của Thánh Anphongsô như sau: 
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí 
Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, 
cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì 
bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự 
vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con 
được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết 
hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa 
bỏ Chúa bao giờ.” 
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. 

BÀI GIẢNG CỦA ĐTC PHANXICÔ TRONG LỄ MẸ 
SẦU BI TẠI NHÀ NGUYỆN RIÊNG CASA SANTA 
MARTA 
3 THÁNG 4, 2020 
Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ 
Hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thương Khó, Giáo Hội gọi là 
Lễ Mẹ Sầu Bi, the Addolorata [Đức Mẹ Sầu Bi]. Lòng 
Sùng Kính này của Dân Chúa đã có lịch sử từ hàng trăm 
năm trước. Nhiều bài Thánh Ca đã được viết lên nhằm tôn 
vinh Đức Mẹ Sầu Bi:  Mẹ đứng dưới chân thập giá, và 
chúng ta chiêm ngắm Mẹ đau khổ ở đó. Lòng sùng kính 
Kitô Giáo đã nối kết những đau thương của Đức Mẹ và kể 
đến “bẩy niềm đau”. Thứ nhất, chỉ 40 ngày sau khi Chúa 
Giêsu giáng trần, lời tiên tri của Simêon đã nói về một 
lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ (Cf. Luca 2:35). Niềm 
đau thứ hai là cuộc trốn chạy qua Ai Cập để cứu mạng 
sống của Con (Cf. Matheu 2:13-23). Niềm đau thứ ba là 
những ngày lo lắng khi Trẻ (Giêsu) ở lại trong Đền Thờ 
(Cf. Luca 2:41-50). Niềm đau thứ tư khi Mẹ gặp Chúa 
Giêsu trên đường lên Núi Sọ (Cf. Gioan 19:25). Niềm đau 
thứ năm của Mẹ là cái chết của Chúa Giêsu, qua việc nhìn 
ngắm Con của Mẹ ở đó, chịu đóng đinh, trần truồng, và 
trút hơi thở. Niềm đau thứ sáu, là việc đưa Chúa Giêsu đã 
chết từ thập giá xuống. Mẹ ẵm lấy Ngài trong đôi tay của 
mình như xưa đã ẵm lấy Ngài trong đôi tay mình hơn 30 
năm trước tại hang Belem. Niềm đau thứ bẩy là táng xác 
Chúa Giêsu. Và vì thế, lòng sùng mộ Kitô Giáo đi theo 
con đường của Đức Mẹ, Đấng cùng đồng hành với Chúa 
Giêsu. Điều này sẽ được nhắc tới trong buổi chiều hôm 
nay, khi Cha nguyện kinh Truyền Tin, để xin cho bẩy 
niềm đau này như một lời nhắc nhớ đến Mẹ Giáo Hội, Mẹ 
Giáo Hội cũng cảm thấy đau đớn biết bao như thế khi sinh 
ra tất cả chúng ta trong một niềm đau khôn tả. 
Đức Mẹ đã không bao giờ xin một điều gì cho riêng mình 
- không bao giờ. Thật vậy, Người chỉ xin cho những 
người khác. Chúng ta hãy nghĩ về Cana, khi Mẹ đến và 
nói với Chúa Giêsu. Người đã không nói: “Ta là Mẹ; hãy 
nhìn Mẹ. Mẹ muốn làm một Nữ Vương.” Người đã không 
nói như vậy. Người cũng đã không đòi hỏi một điều gì 
quan trọng cho mình giữa Cộng Đoàn Tông Đồ. Người 
chỉ chấp nhận đơn thuần là một người Mẹ. Người đồng 
hành với Chúa Giêsu như một môn đệ, bời vì Tin Mừng 
dường như cho thấy Người đã theo Chúa Giêsu với các 
bạn hữu, những bà đạo đức. Người đã đi theo Chúa Giêsu, 
Người đã lắng nghe Chúa Giêsu. Một số người đã có lần 
nhận ra Người: “A! đây là bà Mẹ: “Mẹ Thầy ở 
đây” (Cf. Mac 3:31). Người đã đi theo Chúa Giêsu - tới 
đồi Calvario, và đứng ở đó… người ta chắc chắn đã nói: 
“Tội nghiệp. Thật là một phụ nữ đáng thương, Bà sẽ phải 
chịu đau đớn biết bao,” và người xấu cũng chắc chắn nói: 
“Bà này đáng xấu hổ bởi vì nếu Bà biết dạy dỗ con tử tế 
thì đâu có cái kết quả như thế này.” Người đã ở đó, với 
Con, với sự nhục nhã của Con.  
Chúng ta phải tôn kính Đức Mẹ, và nói: Đây là Mẹ tôi, 
“Bởi vì người là Mẹ. Và đây là danh hiệu Người đã lãnh 
nhận từ Chúa Giêsu, rõ ràng ở đó, trong giây phút trên 
thánh giá (Cf. Gio 19:26-27), Người là Mẹ của con cái  
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  Người. Chúa Giêsu đã không đặt Mẹ làm Thủ Tướng 
hoặc trao cho Người những tước hiệu của một “quan 
chức” - nhưng chỉ là Mẹ”. Và rồi, Tông Đồ Công Vụ giúp 
chúng ta thấy Người trong khi cầu nguyện với các Tông 
Đồ như người Mẹ của các ông (Cf. Acts 1:14). Đức Mẹ đã 
không nhận bất cứ danh hiệu nào thuộc về Chúa Giêsu. 
Người chỉ nhận lãnh ân huệ là Mẹ từ Ngài và nhiệm vụ là 
để đồng hành với chúng ta như người Mẹ, để trở thành 
Mẹ của chúng ta. Người không đòi hỏi để được giống như 
- Đấng Cứu Chuộc (quasi-Redemptrix) hoặc Đồng Công 
Cứu Chuộc (Co-Redemptrix) . Không. Đấng Cứu Chuộc 
duy nhất chỉ có một và danh hiệu này không được sao 
bản. Người chỉ đơn thuần là một môn đệ và người Mẹ. Và 
vì thế, như người Mẹ, chúng ta phải nghĩ đến Người, 
chúng ta phải tìm kiếm Người; chúng ta phải cầu xin 
Người, Người là Mẹ - trong Mẹ Giáo Hội, Trong tình 
mẫu tử của Đức Mẹ, chúng ta tìm thấy tình mẫu tử của 
Giáo Hội, ở đó lãnh nhận tất cả - cái tốt cũng như xấu - tất 
cả. 
Thật tốt để cho chúng ta hôm nay dừng lại một giây phút 
và suy nghĩ về sự sầu bi và những niềm đau của Đức Mẹ. 
Người là Mẹ của chúng ta. Và Người đã đem lại sự tốt 
đẹp ở đó, với sức mạnh, với khóc thương, nhưng không 
phải là những tiếng khóc giả dối; nó là một việc xảy ra 
trong một trái tim bị tan nát vì đau khổ. Điều này cho 
phép chúng ta ngưng lại giây lát và để thưa với Đức Mẹ: 
“Chúng con cảm ơn Mẹ vì đã chấp nhận để làm Mẹ khi 
Chúa Giêsu nói điều này với Mẹ.”    
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ 
XÂY DỰNG 

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần March 29, 2020  

4030. Acct # 1794: Dâng cúng $500.00 
4031.  Acct # 1968: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $85.00 
4032.  Acct # 1794-CrawfishNight-RaffleTickets: 
 Dâng cúng $1,000.00 
4033.  Acct # 10114: Pledge $100.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
4034.  Acct # 10163: Dâng cúng $100.00 
4035.  Acct # 1019: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $83.33 
4036.  Acct # 1372: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $138.88 
4037.  Acct # 1507: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
4038.  Acct # 1216: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $84.75 

4039.  Acct # 1206: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
4040.  Acct # 1318: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $50.00 
4041.  Acct # 1999: Dâng cúng $100.00 

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng 
tuần March 29, 2020: $2,441.96.00 
SUNDAY REFLECTION 

All is Fulfilled 
“All this has come to pass that the writings of the proph-
ets may be fulfilled,” Jesus says in today’s Gospel 
(see Matthew 26:56). 
Indeed, we have reached the climax of the liturgical year, 
the highest peak of salvation history, when all that has 
been anticipated and promised is to be fulfilled. 
By the close of today’s long Gospel, the work of our re-
demption will have been accomplished, the new covenant 
will be written in the blood of His broken body hanging 
on the cross at the place called the Skull. 
In His Passion, Jesus is “counted among the wicked,” as 
Isaiah had foretold (see Isaiah 53:12). He is revealed de-
finitively as the Suffering Servant the prophet announced, 
the long-awaited Messiah whose words of obedience and 
faith ring out in today’s First Reading and Psalm. 
The taunts and torments we hear in these two readings 
punctuate the Gospel as Jesus is beaten and mocked 
(see Matthew 27:31), as His hands and feet are pierced, as 
enemies gamble for His clothes (see Matthew 27:35), and 
as His enemies dare Him to prove His divinity by saving 
Himself from suffering (see Matthew 27:39–44). 
He remains faithful to God’s will to the end, does not turn 
back in His trial. He gives Himself freely to His torturers, 
confident that, as He speaks in today’s First Reading: 
“The Lord God is My help. . . . I shall not be put to 
shame.” 
Destined to sin and death as children of Adam’s disobedi-
ence, we have been set free for holiness and life by 
Christ’s perfect obedience to the Father’s will 
(see Romans 5:12–14, 17–19; Ephesians 2:2; 5:6). 
This is why God greatly exalted Him. This is why we 
have salvation in His Name. Following His example of 
humble obedience in the trials and crosses of our lives, 
we know we will never be forsaken. We know, as the cen-
turion today, that truly this is the Son of God 
(see Matthew 27:54). 
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-
reflections/all-is-fulfilled-scott-hahn-reflects-on-passion-
sunday/) 
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The rate is effec ve as of November 18 , 2019 and 
subject to change without no ce.    *APY = Annual 

Cần thợ Nail biết làm bột, bao lương 
từ $900-1000. Trong khu Lewisville.  
Tiệm đóng cửa ngày Chủ Nhật. Chỗ làm 
việc vui vẻ. Xin liên lạc 214-7130768. 

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

Grand Nail Spa: 2175 E Southlake 
blvd., Southlake TX. Cần tuyển thợ bột 
dip 2 màu cắt. Park me or Full me.  
Xin Liên Lạc Liễu 817 903 9985 

PHỞ HƯƠNG NAM trong khu       
CARROLLTON PLAZA nay đổi thành 
PHỞ WONDER với CHỦ MỚI, ĐẦU 
BẾP MỚI, MÓN MỚI-NGON TUYỆT!!!                   
Đặc biệt:                                            
Phở, Hủ ếu Mỹ Tho, Mỳ Hoành 
Thánh Xá Xíu, Bún Bò Huế, Các Món 
Cơm, Mỳ xào thuần túy Việt Nam 
thơm ngon và Nhiều món ăn HẤP 
DẪN KHÁC. Tưng Bừng Khai Trương! 
Tưng Bừng Khai Trương! Địa chỉ: 
3030 N Josey ln Suite 118, Carrollton.  
Số Phone 972-810-0879 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              6 

 

CẦN NGƯỜI 
Venetian Nail Spa (Plano, TX - 
Mỹ trắng, típ cao)                           
cần tuyển nhân viên: 
1. Nhân viên quét dọn, lau chùi 
tiệm. Không cấn tiếng Anh. 
2. Phụ tá quản lý tiệm 
3. Nhân viên tiếp tân 
4. Nail Tech                            
L/L: David Trần, 214-718-7906 
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RELIABLE ROOFING &                
INSULATION 
* Kiểm tra mái nhà miễn phí 
* Không trả tiền túi 
* Làm việc với bảo hiểm 
* Bảo đảm khách hàng hài lòng 
100%                                          
L\L David Trần 214-718-7906 

 

Nhận làm Hoa: Đám Tang,    
Sinh Nhật, Bàn Thờ.  
* Nhiều kiểu mẫu        
đẹp theo yêu cầu.  
* Giao Hoa tận nơi  
quý khách muốn gởi.  

 Tiệm ở Denton cần gấp nhiều thợ 
Nail giỏi, full time biết làm bột    p/
w, nexgen, gel, tay chân nước.  
Tiệm khu Mỹ trắng, good income, 
chủ dễ chịu, hoà đồng. Cơ hội tốt 
cho những ai muốn co thu nhập tốt 
và chỗ làm thoải mái. Nếu muốn 

bao lương $750-$1200.  Liên lạc: 
940-367-5271 (Benny)  

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010  
Bus. 817-271-8128.  Cel. 817-899-6552.  

Bánh Bèo Chiên  
Bánh Bột Lọc  
Bún Bò Huế  
Bún Hến  

Bún Thịt Nướng  
Bún Chả Giò 

 Cơm Hến 
 

Cơm Gà Xối Mỡ  
Đặc Biệt: Mì Quảng Chính Gốc Đà Nẵng 
Nhận Đặc Tiệc: Họp Bạn & Sinh Nhật  

(Giá Phải Chăng) 

Open 7days a week  8 am - 8:30 pm 

Tiệm Nail ở Coppell cần tuyển 
thợ làm Dipping, Gel, và chân tay 
nước. 

Tiệm rất gần và thuận tiện cho 
thợ vùng Carrollton và Lewisvile. 

Xin liên lạc số phone:        
469-549-0509 hoặc            
682-472-3357 

CẦN  BÁN TIỆM NAIL ở thành phố 
Princeton, Texas.  Cách Dallas, Garland 
khoảng 35 phút, McKinney, Allen 
khoảng 15 phút.  

Tiệm rộng 2000 sqt. 19 ghế, 8 bàn, 2 
phòng wax.  Tiệm nằm kế bên Walmart.  
Mới build được hơn 1 năm.  Income 
$50,000 - $60,000/ tháng.  Rent $5,000. 
Bao lương $800 - $1,000.  Tiệm ở Lewis-
ville. Xin liên lạc: Thùy 480-686-1055 
hoặc Annie 408-693-6268  

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  


