
HIỆP THÔNG
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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
26/7 Thứ Hai Lễ Hai Thánh Gioakim và Anna (Lễ Nhớ)

Bài đọc 1: Huấn Ca 44: 1, 10-15
Phúc âm: Má�hêu 13: 16-17

27/7 Thứ Ba Bài đọc 1: Xuất Hành 33: 7-11; 34, 5b-9, 28
Phúc âm: Má�hêu 13:36-43

28/7 Thứ Tư Bài đọc 1: Xuất Hành 34, 29-35
Phúc âm: Má�hêu 13, 44-46

29/7 Thứ Năm Lễ Thánh nữ Martha Lễ Nhớ
Bài đọc 1: Xuất Hành 40, 14-19, 32-36
Phúc âm: Gioan 11, 19-27

30/7 Thứ Sáu Bài đọc 1: Lêvi. 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37
Phúc âm: Má�hêu 13: 54-58

31/7 Thứ Bảy Bài đọc 1: Lêvi. 25: 1, 8-17
Phúc âm: Má�hêu 14: 1-12

Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm "B"
Bài đọc 1: Xuất Hành 16: 2-4, 12-15

Bài đọc 2: Êphêxô 4: 17, 20-24
Phúc Âm: Gioan 6: 24-35

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 17 Thường Niên "B"
Bài Đọc 1:    2 Vua 4: 42-44

Ngôn sứ là sứ giả của Lời Chúa. Tuy nhiên, các ngài không chỉ
nói, mà còn hành động. Các ngài không chỉ rao giảng, mà còn lo cho
vận mệnh, đời sống của toàn dân, và có khi của từng người. Câu
chuyện hóa bánh ra nhiều là một trong những phép lạ chứng minh
tư cách và sứ vụ “người của Thiên Chúa” là ngôn sứ Êlisê, môn đệ
của ngôn sứ Êlia. Hai mươi chiếc bánh lúa mạch và một ít cốm mà
người ta biếu ông thực sự trở nên quý giá trong bối cảnh nạn đói
kém đang hoành hành khắp trong xứ (x. 2V 4,42), nhưng Êlisê đã
không giữ lại cho riêng mình, mà đem phân phát cho dân chúng.
Điều ông làm đã gây ngạc nhiên, khiến người tiểu đồng thốt lên:
“sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?”

Không bao giờ đủ để chia sẻ cho người khác theo nhãn quan của
con người, nhưng lại có thể dư trong nhãn quan của Thiên Chúa.
Xác tín như thế, ngôn sứ Êlisê liền trấn an: “Cứ phát cho người ta
ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: “Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” Với lòng
tin tưởng, tiểu đồng vâng lệnh vị ngôn sứ để dọn ra cho mọi người
ăn; nhờ đó, họ nhận ra rằng Lời Chúa đã phán thực sự được ứng
nghiệm.  Như thế, phép lạ đã xảy ra khi con người biết tin tưởng

https://vietnamcatholicslc.org


vào sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa và mình biết quảng đại chia sẻ cho nhau.
Bài Đọc 2: Êphêxô 4: 1-6

Thánh Phaolô dù đang bị cầm tù nhưng lúc nào cũng băn khoăn lo lắng để làm sao cho các tín hữu
Êphêsô biết sống xứng đáng nơi bản thân và sống bác ái với nhau để duy trì sự hiệp nhất trong Thần Khí. Đó
như dấu chỉ rõ nét nhất của niềm tin sống động vào Thiên Chúa. Niềm tin ấy được đặt trên một nền tảng
chung cho mọi tín hữu: cùng “một thân thể, một Thần Khí, chia sẻ cùng một niềm hy vọng; tin vào một Chúa,
một niềm tin, một phép rửa, và một Thiên Chúa là Cha.” Thể hiện niềm tin và tinh thần đó bằng cách nào?
Thánh Phaolô đã đề nghị các Kitô hữu biến những giáo lý trừu tượng đó bằng lối sống đạo cụ thể. Bắt đầu từ
chính mình: hãy sống khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; rồi hướng tới tha nhân: hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng
lẫn nhau.
Bài Tin Mừng:     Gioan 6: 1-15

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại dấu “hóa bánh ra nhiều cho đám đông ăn no”. Đức Giêsu không chỉ
quan tâm đến những thao thức về tinh thần mà cả những nhu cầu thể lý của dân chúng. Sứ vụ của Đức Giêsu
đụng chạm đến con người toàn diện: chữa lành bệnh tật, chia vui sẻ buồn, và thậm chí còn lo cho họ khỏi đói
khát… Bên cạnh sự chăm sóc đầy quan phòng của Thiên Chúa, qua trình thuật này, chúng ta nhận ra rằng để
dấu lạ hay phép lạ xảy ra, Chúa cũng cần sự cộng tác nhỏ bé của con người, khi nhận năm chiếc bánh và hai
con cá từ một em bé hiện diện trong đám đông. Phép lạ xảy ra khi con người biết chia sẻ cho nhau, biết bẻ ra
và phân phát, khiến không ai phải đói, thậm chí còn dư thừa.

Qua dấu lạ này, Đức Giêsu không muốn họ tôn vinh Người chỉ vì đã cho họ ăn bánh no nê, nhưng
muốn họ hướng tới việc nhận ra Người là “Tấm Bánh” được bẻ ra, không phải chỉ để nuôi dưỡng thân xác,
nhưng còn để tặng ban và nuôi dưỡng sự sống đời đời cho con người. Nhiều người Do thái đi theo Đức Giêsu
lúc này chỉ để tìm kiếm của ăn nuôi sống, cụ thể là tìm bánh để được no nê, là thứ bánh nuôi sống thể xác tạm
thời. Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu, sự sống đời đời mới là điều quan trọng mà họ phải tìm kiếm. Muốn có
được sự sống đó, họ cần phải ăn Thịt và uống Máu của Người qua việc chia sẻ bàn tiệc thánh khi tham dự
thánh lễ.

THÔNG BÁO
● Lớp Giáo Lý cho năm nay 2021-2022 sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 12 Tháng 9, 2021. Xin quý phụ

huynh lấy tờ ghi danh ở cuối nhà Thờ, bên Tòa Thánh Cả Giuse và Tòa Mẹ Maria để điền tên con em
của mình và nộp lại cho Văn Phòng Giáo Xứ hay cô Trúc. Hạn chót để nộp lại bản ghi danh là ngày 15
Tháng 8, 2021. Mong quý phụ huynh lưu ý thông báo này.

● Bắt đầu từ tháng 8 trở đi, tiền cho mỗi ý lễ là $10. Và mỗi phong thơ xin lễ giới hạn là 2 ý lễ. Mong quý
vị để ý cho.

● Những anh chị nào đã học xong lớp Giáo Lý Hôn Nhân vào năm 2019, 2020 và 2021 thì xin gặp Cha sau
giờ lễ để nhận giấy chứng nhận.

● Từ này về sau, sau khi đọc kinh cầu xong, chúng ta không nên đọc hai câu này:
“Xin Chúa trả công vô cùng cho những người làm ơn làm phước cho chúng con.”
“Xin Chúa cho chúng con luôn kính mến Chúa cùng vững lòng giữa đạo cho trọn.”

Bởi vì đây không không phải là lời cầu của Giáo Hội hay theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Hai câu này
chỉ là lời cầu bộc phát của một cá nhân, vì thế nó không nên dùng trong buổi kinh đọc chung, cách
riêng trong nhà Thờ và sau các Thánh Lễ.

♥ Tiền Lạc Quyên: $3,870. ♥ Online Giving: $150.50 ♥ Tòa Mẹ Fatima: $00.
♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ: $150       ●Ẩn danh: $20.    ●ID#162: $20.   ●ID#347: $50.   ●Tiền mặt: $60.


