
CHÚA NHẬT 33 Quanh Năm "A" 
Ngày 15 Tháng 11, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng Cầu Cho Các LINH HỒN  

9/11 Thứ Hai        Bài đọc 1: Khải huyền     1:   1 - 4; 2: 1 - 5 

          Phúc âm:           Luca   18: 35 - 43 

10/11 Thứ Ba        Bài đọc 1: Khải huyền    3:  1 - 6, 14 - 22 

          Phúc âm:           Luca   19:  1 - 10 

11/11 Thứ Tư       Bài đọc 1: Khải huyền    4:   1 - 11 

          Phúc âm:           Luca   19: 11 - 28  

12/11 Thứ Năm    Bài đọc 1: Khải  huyền   5:   1 - 10 

               Phúc âm:            Luca  19: 41 - 44  

13/11 Thứ Sáu      Bài đọc 1: Khải huyền  10:   8 - 11 

          Phúc âm:           Luca   19: 45 - 48 

14/10 Thứ Bảy   Lễ:  Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ    

         Bài đoc 1:    Dacaria    2:  14 - 17 

          Phúc âm:        Luca   12:  46 - 50 

Chúa Nhật 34 Quanh Năm "A" 

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Bài đọc 1: Êdêkien 34: 11-12, 15-17  /  Bài đọc 2: 1Côrintô 15: 20-26,28     

Phúc Âm:   Mátthêu    25: 31-46 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 30 & 31:        $6,765.00 
Đoá Hoa Dâng Mẹ:   $915.00 
Tòa Mẹ Fatima:  $115.00        
1 ẩn danh  $20.   1 ẩn danh  $30. 1 ẩn danh  $40.  1 ẩn danh  $50. 
1 ẩn danh  $50.   1 ẩn danh  $20.   1 ẩn danh  $40.  1 ẩn danh  $20. 
1 ẫn danh  $20.  ID# 333  $60.  ID# 267  $50.  ID# 347  $50.  
ID# 271.  Trần Ngô Trang  $40. Cô Đệ & cô Chi  $50.  Bà Kim Do 
$20.  Anna Trinh $20.  Chị Bạch Loan & a. Trúc Lâm  $50.  
Cash $ 255. 

THÔNG BÁO 

1. Sau Thánh lễ, xin đại diện mỗi gia đình xuống phía cuối nhà thờ để 
nhận phong bì thơ "Lạc quyên" của mình cho năm tới. Còn những ai 
tham dự Thánh Lễ "On Line" tại nhà, thì có thể đến nhà Thờ để nhận 
từ thứ Hai đến thứ Bảy, lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
2. Khi tham dự Thánh Lễ xin quý vị đeo khẩu trang suốt trong Thánh 
Lễ, và ngồi giữ khoảng cách xã hội với nhau. Sống chung trong một 
gia đình thì không cần. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Châm Ngôn          (31: 10-13, 19-20, 30-31) 

Sách Châm Ngôn đã cho chúng ta hình ảnh của một người phụ 
nữ, một người vợ gương mẫu hoàn hảo, tuyệt vời, với những đức 
tính vẹn toàn: Công - Dung - Ngôn - Hạnh.  

Sách Châm Ngôn cũng đã chỉ rõ ràng rằng phúc cho những 
người nam nào cưới được một người phụ nữ, một người vợ tài 
đức như vậy. Khi sách Châm Ngôn diễn tả: "Ai tìm được một 
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Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 
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liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số 

điện thoại ở trên.  

 

 

 



người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng 
không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chàng sự lành, chứ không phải sự dữ".  

Thì quả thật, không có một kho tàng quý giá nào để so sánh và có thể đổi lấy một người phụ nữ, hay 
cưới được một người vợ tuyệt hảo như vậy ở trên thế gian này. 

Nhưng ngược lại, trong thế giới ngày hôm nay, con người chỉ đeo đuổi những gì gọi là thế giới phù hoa, 
ảo tưởng với sự giàu có, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp hào hoa, bóng nhoáng lộng lẫy, với những vẻ đẹp 
chóng qua bên ngoài, như nụ hoa sớm nở chiều tàn như sách Châm ngôn đã viết: "Duyên dáng thì giả 
dối; nhan sắc thì hão huyền". Thế thì, 

Chúng ta tìm đến với nhau, làm bạn với nhau dựa trên những yếu tố gì; có phải là dựa trên đặc 
tính: "Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa?" 

2. Bài đọc 2:    1 Thêxalônica     (5: 1-6) 

Thánh Phaolô đã học được nơi Thầy của mình là Chúa Giêsu về bài học là Hãy tỉnh thức. Chính Phaolô 
đã mải mê với chiến thắng và tham vọng của mình khi đi tiêu diệt đạo và bắt bớ các tín hữu của Chúa. Và 
trong lúc không ngờ, Chúa Giêsu đã đến và làm cho Phaolô phải té ngựa và gục gã trên đường danh vọng. 
Chính vì thế, Phaolô đã nhắc nhở và cảnh tỉnh mọi tín hữu tại cộng đoàn Thêxalônica rằng: "Khi người ta 
nói rằng 'Yên ổn và an toàn' thì chính lúc đó tai họa thình lình giáng xuống trên họ".  

Phaolô cũng không quên nhắc nhở mạnh mẽ và dứt khoát cho cộng đoàn Thêxalônica mà ngay cả 
chúng ta nữa là "Chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Chúng ta 
đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ".  

Tránh xa mọi dịp tội và phạm tội là điều cần thiết giúp mọi Kitô hữu đang sống trong tỉnh thức 
và đợi chờ Chúa đến. Vậy chúng ta đã sẵn sàng chưa?   

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (25: 14-30) 

Qua câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng, Chúa đã nhắc nhở mỗi người trong chúng ta là: Những 
tài năng, sự thông minh, trí tuệ và khả năng chúng ta có là từ nơi Thiên Chúa, do Ngài ban phát. Và mỗi 
người trong chúng ta nhận lãnh tài năng từ nơi Ngài không giống nhau, tùy theo khả năng từng người. 
Như Chúa Giêsu nói: "Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một 
nén, tùy theo khả năng của mỗi người". 

Vậy mỗi người chúng ta phải phát triển những tài năng, khả năng theo sức lực của mình. Chúng ta 
không nên lơ đãng trong công việc tiếp tục trau dồi, học hỏi và bổ xung thêm những kiến thức để phát 
triển tài năng của mình ngày càng thêm phong phú và hữu ích, không những cho cá nhân và chính bản 
thân mình, cũng như đóng góp cho Giáo xứ và xã hôi. Như Chúa Giêsu phán: "Hỡi đầy tớ tốt lành và 
trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm nhũng việc lớn, ngươi hãy vào 
hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". 

Trong suốt bao nhiêu năm tháng qua, chúng ta có nhận ra những tài năng, khả năng mà Chúa đã ban 
cho mình chưa? Nếu có, mình đã phát triển tài năng của mình như thế nào? Và mình đã dùng tài năng của 
mình để làm lợi, sinh hoa kết quả cho bản thân mình, cho cộng đoàn Giáo xứ và xã hội như thế nào và 
được bao nhiêu? Hay chúng ta chỉ biết giữ cho mình với tính ich kỷ, keo kiệt, bủn xỉn? 

Hoặc là, chúng ta như người nhận lãnh một nén, chỉ biết ù lì, luời biếng, nhác đảm tránh né công việc, 
chỉ muốn hưởng thụ - tham lam - chiếm đoạt của cải từ nơi người khác. Hay chỉ biết ngồi than phiền, trách 
móc rồi sinh ra ganh tỵ, nói hành nói xấu và muốn làm hại người khác. 

Chúa Giêsu đã cảnh cáo mỗi tín hữu rằng: "Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng 
có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng,các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào 
nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". 

  Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để mà thay đổi cuộc sống của chúng ta trong khi trông đợi Chúa 
đến. 

Xin Thiên Chúa tình yêu luôn chúc lành và ban thêm nhiều hồng ân cho những thành viên của 

Giáo Xứ đã và đang tiếp tục rộng rãi - quãng đại đóng góp tiền lạc quyên các Thánh Lễ chiều thứ 

Bảy và Chúa Nhật, nhất là trong thời gian khó khăn vì đại dịch COVID19 này.  

 


