
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN- Năm C - Ngày 29 tháng 9 năm 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lịch Phụng Vụ 

Chúa Nhật 29/9/2019 
 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 

 Thứ Hai: 30/09/2019. Tuần XXVI Thường niên. Thánh 

Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 
 Thứ Ba: 01/10/2019. Tuần XXVI Thường niên. Thánh Teresa 

Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ, tử đạo, Tiến sĩ Hội Thánh. lễ kính. 

Thánh Lễ lúc 6:00 PM 

 Thứ Tư: 02/10/2019. Tuần XXVI Thường niên. Các Thiên 

thần hộ thủ, lễ nhớ.  

 Thứ Năm: 03/10/2019. Tuần XXVI Thường niên. Thánh Lễ 

lúc 6:00 PM- CHẦU THÁNH THỂ ĐẦU THÁNG  

 Thứ Sáu: 04/10/2019. Tuần XXVI Thường niên. Thánh 

Phanxicô thành Assisi, lễ nhớ. 
 Thứ Bảy: 05/10/2019. Tuần XXVI Thường niên. 

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

 Ý Lễ Trong Tuần  

- Xin Tạ ơn - Xin Bình An – Xin Như Ý 

 Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

-Giuse Bùi Văn Hợp (Mới qua đời) 

-Gioan Baotixita ĐoànVă n Đẳng (Mới qua đời) 

-Maria Đàm Thị Suý (mới qua đời) 

 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- 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 

-Phêrô Lê Quang Độ 

- Maria Vũ Thị Siêu 

-Anton Vũ Ngọc Thạch 

-Các Linh hồn thai nhi 

-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 22 tháng 9 năm 2019 (8:30 AM) : $ 871   

Ngày 22 tháng 9 năm 2019 (2:30 PM)  : $ 1,354 

Hội Quán Yêu Thương ngày 22 / 9      : $ 1,008  

1 Gia Đình Việt Nam ở Houston          : $ 1,000            

Tổng Cộng                                          : $ 4,233 
 

Tiền đóng góp lần 2 cho các trường học Công giáo 

trong địa phận: $ 665 

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

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 

Ca Đoàn Thiếu Nhi (Lịch tập hát) 

 October 12th: 

Rehearsal 

 October 13th: First Mass 

 October 19th: Rehearsal 

Break on October 26 and November 9 

 November 2nd: Rehearsal 

 November 10th: Mass 

 November 16th: Rehearsal 

 December 7th: 

Rehearsal 

 December 21st: 

Rehearsal 

Break on November 23 and November 30 
 

Xin quý gia đình khuyến khích các em vào Ca 

Đoàn Thiếu Nhi để giúp các em có tinh thần 

chung trong giáo xứ. 

Xin liên hệ chị Trần Thường Tiffany: 

tiffytran22@gmial.com 
--------------------------------------------------------- 

BỔN MẠNG HỘI MÂN CÔI 
Hội Mân Côi trân trọng kính mời toàn thể Cộng 

Đoàn Giáo Xứ đến tham dự Thánh Lễ Tạ ơn Mừng 

Bổn Mạng vào ngày Chúa nhật, 6 tháng 10  

 2:00 PM: Tập trung trước Đài Đức Mẹ 

 2:15 PM Rước Kiệu 

 2:30 PM Thánh Lễ 

Sau thánh Lễ kính mời Quý vị bớt chút thời 

gian đến hội trường để dự tiệc mừng bổn mạng. 

Sự hiện diện của Quý Vị là niềm vinh dự và là sự 

khích lệ cho hội.  

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ 

Maria Mân Côi ban cho quý vị luôn tràn đầy 

Thánh Ân . 

Trân trọng kính mời. 

Ban Chấp Hành Hội Mân Côi 
 
 

HỘI QUÁN YÊU THƯƠNG 

Xin quý gia đình có khả năng làm food to go 

(thức ăn mang về) để bán sau thánh lễ 8:30 

và 2:30 mỗi tuần xin giúp đóng góp cho 

giáo xứ. Mọi chi tiết xin liên hệ : 

Chị Hạnh Long: 860 985 9529.  

---------------------------------------- 
TIỆC GÂY QUỸ 

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức tiệc gây quỹ 

của Giáo xứ làm việc, xin quý gia đình sắp xếp 

thời gian và hồi báo tiệc gây quỹ cho ban tổ 

chức nhằm việc tổ chức và đón tiếp tất cả Quý 

Vị được diễn ra tốt đẹp. trân trọng. 
Thay mặt ban tổ chức 

Phaolo Nguyễn Mạnh Quát 
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LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 29/09/2019 
Bài đọc 1 - Am 6,1a.4-7: Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt. 

Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này : “Khốn cho 

những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-

ma-ri. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà 

ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn 

hát nghêu ngao; như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng 

uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau 

lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu 

đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè 

phỡn! 

 Bài đọc 2 - 1 Tm 6,11-16 : Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh 

Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công 

chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và 

hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành 

cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên 

Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt 

nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cho 

mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước 

tòa tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, 

tôi truyền cho anh : hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh 

tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời 

đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các 

chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng 

siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính 

dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. A-men. 

 Tin Mừng - Lc 16,19-31 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : 

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày 

yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, 

mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được 

những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại 

thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người 

nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. 

Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 

“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, 

thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong 

lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin 

thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, 

nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !” 

Ông Áp-ra-ham đáp : “Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã 

nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn 

những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì 

phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có 

một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng 

không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không 

được”.  

“Ông nhà giàu nói : “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh 

La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. 

Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình 

này !” Ông Áp-ra-ham đáp : “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, 

thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. Ông nhà giàu nói : “Thưa tổ phụ 

Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi 

chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. Ông Áp-ra-ham đáp : 

“Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người 

chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”. 

 

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

 

Gosple: LUKE 16: 19-31 

Today’s Gospel we hear the story of two 

people - one who is rich and feasts every day 

on good food and one who is poor and longs 

for something to eat. This story helps us to see 

how to treat one another. 

God created the world with enough food for 

everyone. But we are not sharing fairly. Some 

of us have more food than we can eat, like the 

rich man. Some of us go to bed hungry, like 

Lazarus. How does hearing this make you 

feel? What do you think we can do to make 

sure everyone has enough to eat?  

God asks us not to ignore each other, but to 

help one another. Together, we can solve 

problems.  

How can we share what we have so that all 

our sisters and brothers have enough food? 
 

Cầu nguyện:  
Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người 

nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con, đang 

cần đến con. 

Bất cứ ai đang cần đến con đều là người nghèo, 

xin cho con thấy Chúa trong họ. 

Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng 

nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. 

Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình 

cũng nghèo và cần đến người khác. 

Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một 

lời thăm hỏi đỡ nâng. 

Cám ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con ai cũng 

nghèo về một mặt nào đó và ai cũng cần đến 

người khác. Như thế là chúng con được mời gọi 

sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. 

Cám ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất 

cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu 

độ. 

Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận 

lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen. 

Câu hỏi suy niệm:  

1) Đời sống tôi cần đến người khác cả về 

phương diện tự nhiên lẫn phương diện siêu 

nhiên. Tôi có ý thức điều đó không? 

2) Một đời sống quá đầy đủ có thể là nguy 

cơ cho đời sống thiêng liêng. Tôi làm cách 

nào để tránh rơi vào nguy cơ này? 

 

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) 


