
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI  - Năm C - Ngày 16 tháng 6 năm 2019 
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Lịch Phụng Vụ 

Chúa Nhật 16/6/2019 
LỄ CHÚA BA NGÔI 

 

 Thứ Hai: 17/6/2019. Tuần XI Thường niên.Thánh Phêrô Phan 

Hữu Đa, Thợ mộc (U1862), Tử đạo 

 Thứ Ba: 18/6/2019. Tuần XI Thường niên. Thánh Barnaba, Tông 

đồ, lễ nhớ. 

 Thứ Tư: 19/6/2019. Tuần XI Thường niên. Thánh 

Rômuanđô, viện phụ. 
 Thứ Năm: 20/6/2019.  Tuần XI Thường niên.Thánh Lễ lúc 6:00 

PM  

 Thứ Sáu: 21/6/2019. Tuần XI Thường niên. Thánh Lui 

Gôngdaga, Tu sĩ, lễ nhớ. 

 Thứ Bảy: 22/6/2019.  Tuần XI Thường niên. Thánh Pau-li-nô, 

Giám mục. Thánh John Fisher, Giám mục và Thánh Thomas 

More, tử đạo. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 Ý Lễ Trong Tuần  
- Xin tạ ơn - Xin  Bình An - Xin Như Ý  

 Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

 - Nữ Tu Maria Pia (Giỗ 100 ngày) 
- Maria Lê Thị Đào (Giỗ 100 ngày) 
- Maria Đinh Thị Tin (lễ giỗ) 
- Maria Nguyễn Thị Điền (giỗ) 
- Maria Trịnh Thị Lụa 
- Phêrô Lê Văn Bích 
- Maria Nguyễn Thị Hằng 
- Maria Lê Thị Biết 
- Giuse Lê Văn Chiến 
- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Maria Nguyễn Thị 
Tuyết Phúc. 
- Giuse & Anna Trần 
Văn Lộc 
- Đaminh Đinh Văn 
Đỗi 
-  Đaminh Đinh Hiệp 
- Các linh hồn 
- Tiên nhân nội ngoại 
 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

---------------------------------------------------------------------- 
THÔNG BÁO 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019 –2020 Giáo xứ sẽ mở khóa 

huấn luyện GIÁO LÝ VIÊN.  

 Tháng  6: ngày 22 (THỨ BẢY) 

 Tháng 7 ngày 13 và 27 (THỨ BẢY) 

 Tháng 8 ngày 3 (THỨ BẢY) 

Thời gian học từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (có ăn trưa) 

Đăng ký học nơi Anh Hoàng Huy 860.978 6148  

------------------------------------------------------------------- 

 

Báo cáo Tài chánh 
Tiền đóng góp 

Ngày 9 tháng 6 năm 2019 (8:30 AM)   : $    773 

Ngày 9 tháng 6 năm 2019 (2:30 PM)    : $ 1,654 

Hội Quán Yêu Thương ngày 9 tháng 6 : $ 1,531 
Tổng Cộng                                               : $ 3,958 

Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em đã 

quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn Giáo 

Xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống 

trên Quý vị và Gia đình. (Khi ủng hộ, Xin vui lòng viết chi 

phiếu cho Giáo xứ là: Saint Andrew Dũng Lạc)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PICNIC GIÁO XỨ  

 CHÚA NHẬT NGÀY 21 THÁNG 7 

TẠI KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ 

(chi tiết sẽ  được gửi đến trong tuần tới) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
 

*CA ĐOÀN THIẾU NHI: Xin quý Phụ Huynh có con em 
muốn tham gia Ca Đoàn Thiếu nhi vui lòng liên hệ Chị: 
Tiffany Trần. Email: tiffytran22@gmail.com 
Sunday, June 16: Mass at 2:30pm (LAST MASS of school year!) 

Chân thành cám ơn hai chị trưởng Ca Đoàn Thiếu Nhi (Chị 
Thường – Chị Nhu) đã dấn thân, hy sinh để phục vụ cộng 
đoàn giáo xứ. Nguyện xin Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi luôn 
đồng hành, hướng dẫn và them sức cho hai chị và gia đình. 

--------------------------------------------------------------------- 
**CA ĐOÀN TRẺ HÁT LỄ 8:30 sáng Chúa Nhật 

Tập hát vào mỗi Sáng Chúa Nhật sau thánh lễ 8:30. tại 

phòng số 8. 
---------------------------------------------------------------------------- 

***CA ĐOÀN THÁNH LINH: xin chân thành cảm 

ơn và tri ân đến Quý Cộng Đoàn, các đoàn thể và ban 

ngành đã đến chung vui với ca đoàn nhân dịp bổn mạng 
vừa qua - sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị là 

niềm khích lệ lớn lao cho các thành viên trong ca đoàn để 
ca đoàn tiếp tục sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và Giáo 

Hội. 

Thay Mặt Ca Đoàn 
Đoàn trưởng: Phêrô Nguyễn Văn Nội 

----------------------------------------------------------------------------- 

Rước Lễ lần đầu lúc 2: 30 pm ngày Chúa Nhật 

Mình Máu Thánh Chúa, 23 tháng 6. Sau Thánh Lễ 

kính mời quý Cộng đoàn ở lại và chúc mừng, 

chung vui với các em và gia đình.  

------------------------------------------------------------------------- 

HỘI CHỢ ĐÊM  
FRIENDS HIP – FOOD - FUN NIGHT 

Mỗi tháng 1 lần vào thứ BẢY ĐẦU THÁNG  

6 tháng 7, 3 tháng 8 và ngày 7 tháng 9. 

Từ 7:00 PM đến 11:00 PM - Tại Khuôn viên giáo xứ. 

XIN CÁC HỘI ĐOÀN ĐĂNG KÝ CÁC GIAN HÀNG HẠN 

CHÓT LÀ NGÀY 17 THÁNG 6, 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Xin Quý Phụ Huynh vui lòng đăng ký cho các em học 
Giáo Lý và Việt Ngữ năm học 2019-2020 (đơn phát tại 

cửa ra vào nhà thờ sau mỗi thánh lễ  Chúa nhật).  

Hạn chót đăng ký là 11 tháng 8.  

Ngày tập trung xếp lớp, ổn định: 25 tháng 8 và 1 tháng 9 

Lễ  khai giảng Chúa nhật 8 tháng 9.  

-------------------------------------------------------------------- 

Nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ 
Giáo xứ đang mua Kiệu - Trống hội lớn và nhỏ - và một số 

vật dụng khác cho các ngày lễ, tết … với số tiền là $ 5,500 
đã bao gồm tiền vận chuyển từ Việt nam (nặng khoảng 
1,000kg – (10m3)) Vì vậy kính xin quý gia đình có khả 
năng, đóng góp cho công việc này.  
Hiện tại đã có: 
Ông Bà Vũ Tấn: $ 1,000 
Anh Kent Dung Tran (DBA Kent KB Pơls& Spa): $ 2,000 
Anh Chị Huy & Trang Đỗ: $ 1,000 
Cô Marie Vu Tri: $ 1,000 

Xin Chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của Quý Vị. 
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LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 16/6/2019 

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31 
Trích sách Châm Ngôn. 

Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan: 

ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của 
Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa 

nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, 

trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi 
chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước 

khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò 
nổng, ta đã được sinh ra, khi ĐỨC CHÚA chưa làm ra 

mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên 

tạo nên vũ trụ. Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập 
cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực 

thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho 

các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định 
ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt 

nền móng cho đất.  Ta hiện diện bên Người như tay thợ 
cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt 

Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta 

đùa vui với con cái loài người."  

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Rôma. 

Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ 
đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ 
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, 

nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng 
ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được 

hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng 
được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng 
không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp 

gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen 
chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người 

trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có 
quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ 
không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu 

của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà 
Người ban cho chúng ta.  

Phúc Âm: Ga 16, 12-15 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 

"Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng 
bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần 

Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, 
vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe 
gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết 

những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, 
vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền 

cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của 
Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi 
Thầy mà loan truyền cho các con". 

 

30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng 

hoặc chưa sẵn sàng chăng ? 
Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh và quay lưng 

lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn 

chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày nay, theo tinh thần canh tân 

phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, toàn bộ thánh lễ là sự chuẩn bị 

cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, toàn bộ thánh lễ là hiệp lễ (rước 
lễ) : từ việc mặc niệm lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe 

Lời Chúa qua các bài đọc, lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh Tạ 

Ơn, đọc kinh Lạy Cha. Tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa 

Kitô, Đấng làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người. 

Trong kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin 
Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận 

Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh, là 

Nhiệm Thể của Chúa Kitô. 

Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược 

toàn bộ thánh lễ. Do đó những người tham dự thánh lễ không nên tách 
rời cộng đoàn và tự cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không xứng đáng 

lên rước lễ. Bạn không quên điều này : rước lễ không phải là một phần 

thưởng, nhưng là một lương thực. 

Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ : "Lạy 

Chúa, con chẳng (xứng) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa 
chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh" (Sách Lễ Rôma, bản dịch 

1992 của HĐGMVN). Như thế, vấn đề ở đây không phải là việc nêu 

lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng rước lễ không 

phải là một quyền lợi, nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự 

thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao với vực thẳm, cho 
nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng đáng hay không để rước 

Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại lời của viên sĩ quan đã không 

dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình : "nhưng xin Ngài phán một 

lời" (Lc 7, 7). Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. 

Để ý đến lời mời của Chúa Giêsu "Hãy cầm lấy mà ăn" quan trọng hơn 
việc tìm kiếm sự thanh khiết của chúng ta nhiều. 

Vả lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận 

lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó, tự 

xem là con cái trong một gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham dự 

rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những người bàng 
quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa thấu hiểu ý nghĩa 

đích thật của bí tích Thánh Thể. 

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt 

thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước lễ, 

với đức tin cao độ, chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng trong nội 
tâm để tiến lên đón nhận Mình thánh Chúa. Vì rước lễ đòi hỏi sự chuẩn 

bị cả con người chúng ta, nên phải làm hết sức để tránh làm sao cho 

việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán. Có lẽ trong một vài 

trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự thanh 

khiết của mình, nhưng vì không phù hợp với lòng thành của mình 

trước cử chỉ ta sắp thực hiện.  (Linh mục Giuse Vũ Thái Hoà) 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

 

 
The mystery of the Trinity is the central mystery of the 

Christian faith. God made it known to us by revealing 

himself as Father, Son, and Holy Spirit. As the mystery of 
God in himself it is the source of all other mysteries of 

faith. 
Think of the last time you witnessed an act of selfless 

love in your family. Parents and caregivers of all kinds 

are called upon to act selflessly every day. Family life 
calls us to share selfless love with one another. 

God is the model for us of selfless love. There was no 
need for God to create our planet or the creatures that 
inhabit it; it was an act of selfless love. There was also no 

need for God to send his only Son to save us. That too 
was an act of selfless love. 

As we draw closer to God and the mystery of the 
Trinity, we learn about God's love. God has lavished us 
with love in the persons of the Son and the Spirit, who in 

turn nurture in us the desire to do the same. When we 
open ourselves to be filled with an awareness of the 

divine life within us, we participate in the endless spiral 
of love that leads to eternal life. Whenever we share 
selfless love in the family, we are sharing in the life of the 

Trinity. 
Each time we pray the Sign of the Cross, we pray to the 

Trinity: Father, Son, and Holy Spirit. 

 
nguồn:https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-

year/sunday-connection/pentecost-sunday-cycle-c-sunday-connection 

 

Cầu nguyện, 
LẠY CHÚA GIÊSU, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi 

dạy cho chúng con bài học này : "Thiên Chúa là Tình yêu" 

(1 Ga 4,7). Từ trước đến nay, con vẫn chưa sống được 
giới răn yêu thương như Chúa dạy: con còn hay nghĩ xấu 

cho người khác. Con thường tỏ ra ích kỷ, không quan tâm 
đến người bên cạnh, con thường làm ngơ và không mau 
mắn đáp ứng nhu cầu chính đáng của những người nghèo 

đói bệnh tật đau khổ... Từ nay con quyết tâm sẽ sống yêu 
thương để nên con ngoan hiếu thảo của Chúa Cha. Xin 

giúp con luôn biết quảng đại tha thứ những lỗi phạm của 
người khác, vâng lời cha mẹ và thày dạy, thuận hòa với 
anh chị em trong gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Xin cho 

con biết nhìn thấy Chúa đang bị bỏ rơi nơi những người 
bất hạnh, để thể hiện tình thương bằng những việc làm cụ 

thể như: viếng thăm để an ủi và quảng đại chia sẻ cơm áo 
gạo tiền... giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn gặp phải, 
như Chúa dạy được tóm lại trong kinh "Thương Người Có 

Mười Bốn Mối" và kinh "Hòa Bình" của thánh Phanxicô. 

(LM. Đan Vinh) 
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