
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN  - Năm C - Ngày 7 tháng 7 năm 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch Phụng Vụ 
Chúa Nhật 7/7/2019 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

 Thứ Hai: 8/7/2019. Tuần XIV Thường niên.  
 Thứ Ba: 9/7/2019. Tuần XIV Thường niên. Thánh Au-gut-ti-nô 

Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.Thánh Lễ lúc 

6:00 PM 

 Thứ Tư: 10/7/2019. Tuần XIV Thường niên. Thánh Phê-rô 

Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840) và thánh An-tôn Nguyễn Hữu 

Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo. 

 Thứ Năm: 11/7/2019. Tuần XIV Thường niên. Thánh Bênêđíctô, 

viện phụ, lễ nhớ.  Thánh Lễ lúc 6:00 PM  

 Thứ Sáu: 12/7/2019. Tuần XIV Thường niên.Thánh I-nha-xi-ô Del-

ga-go Y, Giám mục (U1838); Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục 

(U1842); Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (U1841), Tử đạo. 
 Thứ Bảy: 13/7/2019. Tuần XIV Thường niên. Thánh Henryco. 

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

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

 Xin cầu nguyện cho linh hồn:  

- Antôn  Hoàng Ngọc Tri (mới qua đời) 

- Giuse Nguyễn Anh Dũng (giỗ 100 ngày) 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Đôminicô Nguyễn Quang Thông  

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Maria Nguyễn Thị Nhạn 

- Maria  

- Anna Trần Thị Hoa 

- Phaolô Lê Qang Độ 

- Maria Vũ Thị Siêu 

- Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

- Các linh hồn mồ côi 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

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

 

Báo cáo Tài chánh 

Tiền đóng góp 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 (8:30 AM)   : $ 1,065   

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 (2:30 PM)    : $ 1,176 

Knight of Columbus Council # 10267    : $    350 

Tổng Cộng                                              $ 2,591 
 

Peter Trung & Trâm Trần : $ 200 (Kiệu và trống) 
 

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)  

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

Giáo xứ đang mua 20 cái lều và 20 cái bàn để sử 

dụng cho các sinh hoạt chung với số tiền là: 

 $ 2,988.70 

Xin quý ân nhân có thể quảng đại đóng góp cho công 

việc này. Hiện tại đã có:  
Anh Chị Cường Lê & Phương Vũ : $ 1,000 

Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh của Quý ân nhân. 

 

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 
__________________ 

HỘI CHỢ ĐÊM  

FRIENDS – FOOD - FUN NIGHT 

THỨ BẢY: ngày 13 tháng 7, 3 tháng 8 và ngày 7 tháng 

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

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

THÔNG BÁO 
Nhóm giới trẻ sẽ tổ chức mỗi Thứ bảy cuối tháng: Các 

môn thể thao, games, cho mọi lứa tuổi bắt đầu từ 6:00 PM 

- 9:00 PM Tại khuôn viên giáo xứ. Xin được chào đón tất 

cả quý vị đến tập thể thao – games – và gặp gỡ chia sẻ - 

Bắt đầu ngày Thứ Bảy 27 tháng 7.  
--------------------------------------------------- 

PICNIC GIÁO XỨ 

CHÚA NHẬT NGÀY 21 THÁNG 7 

TẠI KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ  

12 giờ 00: Thánh Lễ trong nhà thờ 

1:00 PM: Pícnic trong khuôn viên Giáo Xứ. 

- Mọi đóng góp cho Picnic xin vui lòng liên hệ:  

Chị Hạnh Long: 860 985 9529 

Chị Nhung Phan: 860 803 4720 

- Chi tiết tổ chức liên hệ:  

Anh Hoàng Huy 860.978 6148 

Giáo xứ rất vui được đón tiếp các Gia Đình - Bạn 

bè và mọi người than quen trong và ngoài giáo xứ 

- Các tôn giáo bạn và các nhóm khác… 

SỰ HIỆN DIỆN CỦA QUÝ VỊ LÀ MÓN QUÀ 

ĐẠC BIỆT DÀNH CHO GIÁO XỨ. 

Danh Sách Ân nhân ủng hộ cho Picnic: 

- Gia Đình Thánh Gia: 

100 pounds thịt heo và 

12 gallons nước 

- Gia Đình Bác Tấn: $100. 

100 hotdogs + 100 

Hamburgers  

- Một Gia Đình: $ 200 

- Một Gia Đình: $ 200 

- Gia Đình Bà Trịnh thị Lụa: $ 

300 

- Gia Đình Bác Kiên: 1 

Khay xôi gấc. 

- Gia Đình Bác Tuyển: 1 khay 

xôi Lạc (đậu phộng) 
 

Giáo xứ xin chân thành cám ơn đến tấm lòng của Quý 

Vị và gia đình đã quảng đại cho công việc này.  
-------------------------------------- 

HOW TO REPORT AN INCIDENT OF SEXUAL A

BUSE TO THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD    

 If you have knowledge or suspect that a minor or vul-

nerable adult (an adult with an intellectual disability) 

has been sexually abused, in any manner, by person-

el of the Archdiocese of Hartford, you are urged to re-

port this information to:   Kathleen D. Nowosadko  

Victim Assistance Coordinator  860‐ 541‐ 6475  
kathleen.nowosadko@aohct.org   

mailto:tiffytran22@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 7/7/2019 
Bài Ðọc II: (66, 10-14C ) 
Bài Trích sách ngôn sứ Isaia  

Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi 

tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp 

khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được 

Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung 

mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì ĐỨC CHÚA phán 

như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông 

cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các 

ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu 

trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như 

vậy;  tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, 

lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng 

xanh. ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ 

biết.        

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

Thưa anh em, Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập 

giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian 

đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả 

thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở 

nên một othụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, 

và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng 

thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho 

tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 

Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban 

cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.  
 

Phúc Âm: Lc 10, 1-9  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông 

cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà 

chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa 

của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở 

giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và 

đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy 

nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự 

bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an 

lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những 

thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang 

nhà nọ. 

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn 

những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành 

và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'. 

{"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy 

ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính 

vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. 

Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến 

gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan 

dung hơn thành này". 

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, 

nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người 

bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã 

ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của 

kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các 

con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy 

vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".} 

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 
 

What do you remember from today's 
reading? 

72 people are sent out on a mission by Jesus to 

towns and villages all over the place. They are sent 

on ahead to prepare the way for Jesus and his 

disciples. 

Jesus tells these 72 people that there is much work 

to do, but not enough people to do it. “The harvest 

is great, but the laborers are few.” He is asking 

for their help. 

 Imagine you are one of these people - how do 

you feel about this mission? How do you think 

the 72 people felt when they heard Jesus' words 

and warnings? 

The 72 followers are told that they may not be 

welcome in every town. Not everyone will want 

to hear their message. Why do you think this 

might be? 

 Do we always show welcome to other people? 

Or can we be like those who turned the 72 away? 

 Think about how you welcome visitors at home 

and at school. Do you offer them a drink or 

something to eat? Do you give them a special 

chair to sit in? What do you do? 

 This week try to make sure that you are always 

welcoming to others. What will you do? And 

how will you go out and follow Jesus, sharing his 

good news with others? 
nguồn: https://cafod.org.uk/Education/Children-s-liturgy 

Cầu nguyện, 
Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường 

nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa 

vào khả năng bản thân hay vào những phương 

tiện trần thế. 

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa 

đã làm: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, chữa 

lành những người ốm đau. 

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng với 

niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, 

biết nói về Ngài như nói về một người bạn 

thân. 

Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui 

bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. 

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của 

bao người đau khổ thể xác tinh thần. 

Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng 

tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con 

biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, 

nhẹ nhàng và thanh thoát. Amen. 

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) 

http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm

