
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN  
Năm C - Ngày 11 tháng 8 năm 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lịch Phụng Vụ 
Chúa Nhật 11/8/2019 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

 Thứ Hai: 12/8/2019. Tuần XIX Thường niênThánh Frances de 

Chantal, Nữ tu. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Nam), Linh mục 

(U1838); Thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích, Giáo dân (U1838) 

và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (U1838), Tử đạo. 

 .Thứ Ba:136/8/2019. Tuần  XIX  Thường niên.  Thánh 

Pontianus, Giáo hoàng, và thánh Hypolitus, Linh mục, Tử đạo. .  

Thánh Lễ lúc 6:00 PM 

 Thứ Tư: 14/8/2019. Tuần  XIX  Thường niên.  Thánh 

Maximilian Kolbe, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.  . 

 Thứ Năm: 15/8/2019. Tuần  XIX  Thường niên.   RẤT 

THÁNH TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI, LỄ 

TRỌNG VÀ BUỘC.Thánh Lễ lúc 6:00 PM  

 Thứ Sáu: 16/8/2019. Tuần XIX Thường niên. Thánh Stêphanô 

Hungary. 

 Thứ Bảy: 17/8/2019. Tuần XIX Thường niên. 
--------------------------------------------------------------------------  

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

 Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

-Phêrô Nguyễn Báu (giỗ đầu) 

-Giuse Nguyễn Anh Dũng 

 -Maria Trịnh Thị Lụa 

- Antôn  Hoàng Ngọc Tri 

-Phêrô Lê Văn Thừa 

-Maria Lê Thị Bé 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến   

-Phaolô Hoàng Công Trứ 

-Maria Trần Thị Hoa 

- 2 Giuse & Gioan Baotixita 

-Anna Thúy Trương 

- Phaolo Nguyễn Văn Thông 

- Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

- 2 Các linh hồn mồ côi 
Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

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

Báo cáo Tài chánh 

Tiền đóng góp 

Ngày 4 tháng 8 năm 2019 (8:30 AM) : $ 1,009    

Ngày 4 tháng 8 năm 2019 (2:30 PM) : $ 612 

Hội chợ đêm ngày 3 tháng 8 2019     : $ 4,495 

Tổng Cộng                                           : $ 6,116 

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)  

------------------------------------------------------------ 
ĐẠI HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Ngày Thứ Bảy 24 tháng 8 năm 2019  

Từ 9:00 Sáng đến 6 Chiều.  

Địa chỉ: 2 Prospect Hills, Stockbridge, MA 01262 

Xin Quý vị sắp xếp thời gian để tham dự. 

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

*** SAVE THE DATE: TRUNG THU CHO THIẾU 

NHI NGÀY THỨ SÁU 13 THÁNG 9.  

6:00 PM: THÁNH LỄ THIẾU NHI 

7:00 PM: VĂN NGHỆ VÀ LỄ HỘI TRUNG THU 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

GIÁO XỨ: 2019-2021 
Xin Quý Gia đình chọn Ban Thường Vụ Hội Đồng 

Mục Vụ Giáo Xứ nhiệm kỳ 2019 – 2021. Đây là trách 

nhiệm và quyền lợi của tất cả các thành viên trong Giáo 

xứ. Vì vậy xin Quý gia đình cùng nhau cộng tác và xây 

dựng cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn như 

lòng Chúa muốn và như ước nguyện của mỗi người. 

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

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. 
---------------------------------------------------------------- 

Câu hỏi suy tư: 
1.Anh em đã sẵn sàng để đón Chúa đến?  

2.Phải làm thế nào để trở thành người quản lý 

trung tín và khôn ngoan? 

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

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

Today’s Gospel of Saint Luke 12:32-48 talk about 

the parable that Jesus told and discuss how the 

master will feel if he arrives to find his servant doing 

his job. Discuss what our job is as disciples of Jesus. 

Explain that, just as we need to be aware of the time 

so that we don't miss anything important, we also 

need to be alert and focused on our jobs, our 

responsibilities as followers of Jesus. 

In today's Gospel, Jesus is telling us that we 

should be found doing our job. What is our job as 

disciples of Jesus? (to serve others, to love one 

another, to proclaim the Good News) 

Jesus is teaching us that he saved us so that we can 

love one another the way he loved us—selflessly. 

Jesus wants us to be alert to the needs of others so 

that when he returns, he will find us acting like true 

disciples. Let's pray that we will be alert to the needs 

of those around us so that when Jesus returns, he will 

find us loving one another with selfless love. 
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Phúc Âm: Lc 12, 32-48 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 

"Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con 

đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy 

bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho 

các con những túi không hư nát, và kho tàng không 

hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng 

và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con 

ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. 

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng 

trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới 

về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy 

tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, 

đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu 

canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như 

vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu 

biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm 

đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà 

mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào 

các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". 

Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ 

ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" 

Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý 

trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia 

nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho 

họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang 

làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt 

người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu 

đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", 

nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ 

người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào 

giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó 

chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy 

tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn 

sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 

Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm 

những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì 

người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy 

nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy 

nhiều hơn". 
Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, ước gì mỗi người chúng con sống giây 

phút hiện tại như là giây phút cuối cùng của đời 

mình để chúng con sống có trách nhiệm hơn, sống 

tỉnh thức hơn. Ước gì mỗi người chúng con cùng 

được chủ vui mừng đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh 

cửu nơi quê hương trên trời. Amen. 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 04/8/2019 

 
 

Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết 

chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can 

đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những 

người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa 

đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm 

cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. 

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành 

đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, 

ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng 

vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng 

lên trước bài ca tụng của các tổ phụ. 

Bài Ðọc II: Dt 11, 1-2, 8-19 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại 

người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ 

đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt. 

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi 

đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi 

mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư 

ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê 

người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, 

những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, 

ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa 

là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập. 

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức 

mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng 

đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, 

mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi 

đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển. 

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết 

trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn 

thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng 

mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời 

như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. 

Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã 

lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ 

họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê 

trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là 

Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một 

thành trì. 

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. 

Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh 

lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: "Chính nơi 

Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi". Vì ông 

nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống 

lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh. 

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) 


