
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 
  - Năm C - Ngày 21 tháng 7 năm 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch Phụng Vụ 
Chúa Nhật 21/7/2019 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

 Thứ Hai: 22/7/2019. Tuần XVI Thường niên. Thánh Maria 

Mađalêna, lễ kính. 

 Thứ Ba: 23/7/2019. Tuần XVI Thường niên. Thánh Bigitta, Nữ 

tu. Thánh Lễ lúc 6:00 PM 

 Thứ Tư: 24/7/2019. Tuần XVI Thường niên. Thánh Saben 

Maclup (Sharbel Makhluf), Linh mục.Thánh Giuse Phênanđet 

Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (U1838), Tử đạo. 

 Thứ Năm: 25/7/2019. Tuần XVI Thường niên. THÁNH 

GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính  Thánh Lễ lúc 6:00 PM  

 Thứ Sáu: 26/7/2019. Tuần XVI Thường niên. Thánh Gioakim 

và thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria, lễ nhớ. Chân 

phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644), Tử đạo. 

 Thứ Bảy: 27/7/2019. Tuần XVI Thường niên.  
--------------------------------------------------------------------------  

 Ý Lễ Trong Tuần  
- Xin Tạ ơn - Xin  Bình An cho gia đình. 

 Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

 - Maria Trịnh Thị Lụa (Giỗ 100 ngày) 

- Anna Vũ Thị Út (mới qua đời) 

- Matta Trương Thị Cần (giỗ) 

-  Antôn  Hoàng Ngọc Tri 

- Đôminicô Nguyễn Quang Thông 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

-Phaolo Nguyễn Văn Thông 

-Micae Nguyễn Văn Ha 

-Maria Phạm Thị Thóc 

-Gioan Baotixita Nguyễn 

Văn Chàng 

- Anna & Giuse 

- Antôn & Mađalêna 

- Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

-Các linh hồn nơi luyện 

ngục 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

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

Báo cáo Tài chánh 

Tiền đóng góp 

Ngày 14 tháng 7 năm 2019 (8:30 AM)  : $ 746     

Ngày 14 tháng 7 năm 2019 (2:30 PM)   : $ 893 

Hội chợ đêm ngày 13 tháng 7                 : $ 3,319 

Tổng Cộng                                                : $ 4,958 

 

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)  

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

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 

Cô Marie Vũ Tri : $ 1,000 

1 Gia Đình ẩn danh: $ 500 

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

Tri Ân 
Giáo xứ xin chân thành tri ân quý ân nhân, hội đoàn, 

những cá nhân đã quảng đại cộng tác, ủng hộ, đóng 

góp cho picnic của giáo xứ. 

Danh sách ủng hộ cho picnic (tiếp theo) 
1 Gia Đình ẩn danh: $ 300 Anh Chị Dũng & Duyên: $ 

50 

Anh Chị Châu –Trang: $ 50 Bà Ngô: $ 100 

Anh Chị Nội-Nga: $ 100 Ông Bà Trần Lạc-Mai: 4 

bao bắp 

Ông GioanB. Khoảnh: $ 50 Gia đình Cô Phương $ 60 

Cô Marei Vu Tri: $ 200  Anh Chị Khánh –Tuấn: $50 

Gia đình Anh Chị Đặng  & 

Ánh Đôn: 3 khay trái cây 

1 Gia đình: 2 khay bánh 

cuốn 

Anh Chị Pham Dương 

&Trúc Bảo: $ 100 

Anh Chị Toàn& Phương: 10 

trái dưa hấu. 

Xin cộng đoàn tiếp tục ủng hộ cho việc tổ chức 

Picnic (danh sách đầy đủ sẽ được cập nhật vào 

tuần sau) 
 

HỘI CHỢ ĐÊM  

FRIENDS – FOOD - FUN NIGHT 

Mỗi tháng 1 lần vào thứ BẢY ĐẦU THÁNG  

3 tháng 8 Từ 7:00 PM đến 11:00 PM 

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

BAN GIÁO DỤC 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 

Kính xin quý phụ huynh nhận đơn ở các cửa nhà thờ 

để ghi danh cho con em của mình học các lớp Giáo 

Lý và Việt Ngữ. Hạn chót đăng ký là ngày 11 tháng 

8, 2019. Đơn Xin gửi cho Quý Cô:  

Việt Ngữ: Cô Mỹ Ngân: 860 778 7463 

Giáo Lý: Cô Mary Trang: 860 313 8230 

Đồng thời xin Quý Phụ huynh cũng khuyến khích 

các em tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể để giúp cho 

các em có thêm nhiều kỹ năng sống... 

Ngày nhận lớp: 25 tháng 8 và 1 tháng 9, 2019 

Khai Giảng: 8 tháng 9, 2019. 

Quý Thầy Cô họp lúc  
--------------------------------------------------------------- 

CAM KẾT BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 

HOW TO REPORT AN INCIDENT OF SEXUAL 

ABUSE 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 personel of the 

Archdiocese of Hartford, you are urged to report this

 information to:  Kathleen D. Nowosadko  

Victim Assistance Coordinator  860‐ 541‐ 6475 

kathleen.nowosadko@aohct.org   
 

http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm
http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm
mailto:tiffytran22@gmail.com


 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 21/7/2019 

Bài Ðọc I: Bài Trích sách Sáng Thế 18, 1-10a  

Ngày ấy, ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại 

cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc 

nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có 

ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều 

chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói : “Thưa 

Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi 

qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút 

nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 

Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước 

khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài 

đây!” Khách trả lời : “Xin cứ làm như ông vừa nói !” Ông 

Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo : “Bà mau 

mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” Ông 

chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho 

người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa 

chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách ; rồi ông 

đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa. Khách 

nói với ông : “Bà Xa-ra vợ ông đâu ?” Ông đáp : “Thưa 

nhà tôi ở trong lều.” Người nói : “Sang năm, tôi sẽ trở lại 

thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.”          

Bài Ðọc II:  

Bài Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côlôxê 1, 24-28  

Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ 

vì anh em . Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải 

chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho 

thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục 

vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho 

tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời của 

Người cho trọn vẹn, rao giảng omầu nhiệm đã được giữ 

kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được 

tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa u. Người đã muốn 

cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách 

biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở 

giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới 

vinh quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, 

khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả 

sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 

Đức Ki-tô.  

Phúc Âm: Lc 10, 38-42 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ 

tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em 

gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 

Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa 

Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình 

mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp 

con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng 

bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: 

Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". 

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

Jesus and his disciples have been travelling 

around the towns and villages, spreading the 

gospel news, and today Jesus is welcomed into 

the house of a woman called Martha. Martha has a 

sister called Mary who is pleased to see Jesus and 

immediately sits down to hear him speak. Martha 

is busy with tasks. 

Why is Martha cross with Mary and what 

does she say to Jesus? How does Jesus reply to 

Martha? 

What does this story teach you about listening 

to Jesus?  

When should we be busy and when should we 

be quiet?  

Both are important in our lives but we need to get 

the balance right.  

Think about a time when your mum, dad or 

teacher wanted you to help them with something 

e.g. cooking, laying the table, giving out the 

books... and you wanted to stay and carry on with 

what you were doing. How did they respond? Do 

you think you should have helped?  

Where do we find Jesus in our lives and how do 

we make time to listen to him? Jesus is in 

everyone, even when we least expect him. 

Spending time quietly can help us sort out our 

ideas and feelings, we can listen to God who helps 

us think things through and work out what God is 

asking us to do next. Quiet time can help us to 

recognize Jesus in other people and to see how we 

can help each other.   

This week make some time for God. When 

you have made some time for God, then make 

some time for doing what God asks of us, 

treating all people with kindness, generosity, 

love and respect.  

How will you make time to listen to God this 

week?  
nguồn: https://cafod.org.uk/Education/Children-s-liturgy 

Cầu nguyện: 

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy 

con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho 

xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính 

toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết 

làm việc không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà 

không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết 

mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. 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

