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Cha Xứ/Pastor:
Phaolô Nguyễn Trọng Tài

Thánh Lễ Chúa Nhật / Sunday Masses:
Thứ Bảy / Saturday 5:00 pm giờ chiều

Chúa Nhật / Sunday
9:00 am & 11:00 am / giờ sáng

Thánh Lễ Trong Tuần /Weekday Masses:
Thứ Hai-Thứ Bảy /Monday-Saturday

8:45 am / sáng

Giờ Chầu Thánh Thể / Holy Eucharistic
Benediction:

Thứ Năm & Thứ Sáu / Thursday & Friday
8:10 am-8:45 am /sáng

Giải Tội / Confession:
Thứ Bảy / Saturday 4:30-4:50 pm / chiều

Chúa Nhật / Sunday
8:30-8:50 am & 10:30-10:50 am / sáng

hoặc theo giờ hẹn / or by appointment

Mục Vụ các Bí Tích Tại Tư Gia
Những ai cần Xức dầu, Rước Mình
Thánh Chúa, làm phép nhà hoặc những
Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin
liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số
điện thoại ở trên.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
19/7 Thứ Hai Bài đọc 1: Xuất Hành 14, 5-18

Phúc âm: Má�hêu 12, 38-42
20/7 Thứ Ba Bài đọc 1: Xuất Hành 14, 21-15,1

Phúc âm: Má�hêu 12,46-50
21/7 Thứ Tư Bài đọc 1: Xuất Hành 16,1-5.9-15

Phúc âm: Má�hêu 13,1-9
22/7 Thứ Năm Lễ Thánh nữ Maria Mađalêna (Lễ Kính)

Bài đọc 1: Diễm Ca 3,1-4a
Phúc âm: Gioan 20,1.11-18

23/7 Thứ Sáu Bài đọc 1: Xuất Hành 20,1-17
Phúc âm: Má�hêu 13,18-23

24/7 Thứ Bảy Bài đọc 1: Xuất Hành 24, 3-8
Phúc âm: Má�hêu 13,24-30

Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm "B"
Bài đọc 1: Các Vua 4,42-44 / Bài đọc 2: Êphêxô 4,1-6

Phúc Âm: Gioan 6,1-15
Bài Đọc 1: Giêrêmia 23: 1-6

Đoạn trích sách ngôn sứ Giêrêmia hôm nay, trước hết, Thiên
Chúa, qua lời ngôn sứ Giêrêmia, lên án các mục tử vì họ không
chăm lo cho đàn chiên. Chiên là loài hiền lành nên dễ bị tấn công
bởi sói dữ. Vai trò của vị mục tử rất quan trọng trong việc chăm lo,
chăn dắt và bảo vệ để đàn chiên được an toàn. Sự lơ là và thiếu
trách nhiệm của vị mục tử có thể làm cho đàn chiên tan tác. Những
mục tử không thực hiện tốt vai trò của mình đối với đàn chiên được
trao phó sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt.

Thêm vào đó, khi chứng kiến sự tan tác của đàn chiên, Thiên
Chúa đích thân ra tay can thiệp. Ngài qui tụ đàn chiên đã bị tan tác
từ khắp mọi miền và đưa chiên về đồng cỏ. Dưới bàn tay chăm sóc
chu đáo và đầy tình thương của Thiên Chúa, đàn chiên lại tiếp tục
sinh sôi nảy nở thật nhiều. Thiên Chúa mới thật là mục tử nhân lành
của đàn chiên. Ngài hằng dõi theo từng bước của đàn chiên và ra
tay can thiệp để đưa chiên về, để chiên được sống và sống dồi dào.

Sau cùng, Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện các mục tử khác để
thay Ngài chăm sóc đoàn chiên; đàn chiên không còn phải sợ hãi và
bị bỏ rơi nữa. Lời hứa của Thiên Chúa vẫn chưa dừng lại ở đó, vì
“sẽ tới những ngày”, Ngài sẽ làm trổ sinh “một chồi non chính
trực”; đó là một vị vua “khôn ngoan tài giỏi” sẽ thi hành điều
“chính trực công minh”.  Đây là lời hứa quan trọng dẫn đến vua
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Giêsu, Đấng công minh chính trực, Đấng ban ơn cứu độ cho con người.

Bài Đọc 2: Êphêxô 2: 13-18
Đoạn trích thư thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêxô nhấn mạnh hiệu quả cái chết của Đức Giêsu. Đó là

công trình cứu độ Thiên Chúa thực hiện nhờ Con của Ngài. Trước hết, máu Đức Giêsu đổ ra liên kết dân ngoại
và dân Do thái. Nhờ cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa
dân ngoại và dân Do thái, phá đổ sự thù ghét lẫn nhau, để liên kết mọi người trong một Hội Thánh duy nhất.
Trong Hội Thánh của Đức Kitô, người ta không còn phân biệt Do thái hay dân ngoại, ở xa hay ở gần, vì tất cả
đều được liên kết thành một người mới duy nhất trong chính thân thể Đức Kitô, Đấng ban bình an cho tất cả
chúng ta.

Sau nữa, cái chết của Đức Giêsu trên thập giá hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Tác giả thư Êphêxô
khẳng định rằng nhờ thập giá, cả dân ngoại và dân Do thái đều được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân
thể duy nhất, nghĩa là trong Hội Thánh duy nhất. Như thế, không những nhân loại được giao hòa với Thiên
Chúa, mà còn được giao hòa với nhau: Nhờ Đức Giêsu, mọi người được liên kết trong một Thần Khí mà đến
cùng Chúa Cha. Ba Ngôi Thiên Chúa chính là cội nguồn của sự hiệp thông và giao hòa cho nhân loại.

Bài Tin Mừng: Máccô 6: 30-34
Bài Tin Mừng làm nổi bật hai đặc tính của mục tử Giêsu: chạnh lòng thương và dưỡng nuôi dân chúng

bằng lời của Người.
Bối cảnh bài Tin Mừng cho ta hiểu rằng sau khi được sai đi, các tông đồ trở về báo cáo cho Chúa Giêsu

về những công việc các ngài làm. Dù Đức Giêsu ý thức tầm quan trọng của sự thinh lặng và nghỉ ngơi, nhưng
Người tỏ ra chạnh lòng thương dân chúng như đàn chiên không người chăn dắt mà sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
của họ. Vì biết “chạnh lòng thương” nên dù mệt nhọc và cần được nghỉ ngơi, nhưng mục tử Giêsu tỏ ra nhạy
cảm trước nhu cầu của đàn chiên. Người biết họ đang khao khát được gặp Người nên Người tạm gác lại nhu
cầu của mình để phục vụ cho nhu cầu cấp bách của đàn chiên.

Hành động trước tiên của mục tử Giêsu là “dạy dỗ họ nhiều điều”. Người không chỉ “chạnh lòng
thương” mà còn biết dân chúng đang khao khát điều gì. Khi “dạy dỗ họ nhiều điều”, Chúa Giêsu lấp đầy nỗi
khao khát lời Chúa đang cháy bỏng trong lòng họ.

THÔNG BÁO
● Hôm nay có lạc quyên lần 2 cho Mục Vụ Hiệp Nhất Giáo Hội Châu Phi.
● Vì hoàn cảnh dịch Covid chưa hoàn toàn chấm dứt, cùng với nhiều sự hạn chế kiểm dịch của bộ y tế

đang hiện hành  trong cuộc sống hiện tại, nên Giáo Xứ sẽ không tổ chức Hội Chợ cho năm nay.
● Cha xin chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em đã bỏ tiền lạc quyên vào nhà thờ và dâng cúng tiền

hoa cho Mẹ trong suốt thời gian vừa qua. Những cành hoa và những công của quý vị đóng góp sẽ dâng
lên cho Thiên Chúa và phục vụ lại cho từng thành viên trong Giáo xứ chúng ta qua các nghi thức
Phụng Vụ các Bí Tích và những sinh hoạt khác trong Giáo Xứ.

● Tiền Lạc Quyên: $4,538. Online Giving: $210.5 Tòa Mẹ Fatima: $105.
● Đóa Hoa Dâng Mẹ: $525.    Ẩn danh: $30.   Ẩn danh: $20.   Ẩn danh: $200.   ID#275: $30.

Bà Do: $20.                GĐ Thắng Mai: $30.   Chị Trinh $100.     Tiền mặt: $95.


