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Ý Người Xin Lễ Tuần Này
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LỊCH PHỤNG VỤ

02 Tháng 8, 2020 - 08 Tháng 8, 2020
CHÚA NHẬT XVIII Thường niên A, 02/08/2020
BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12
“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.
BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30
“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh
Con Người”.
TIN MỪNG: Mt 13, 44-46 {hoặc 44-52}
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

THỨ HAI 03/08/2020
BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17
TIN MỪNG: Mt 14, 13-21

19.
20.
21.

THỨ BA 04/08/2020
Lễ Thánh Gioan Vianey, Linh mục - Lễ Kính
BÀI ĐỌC I: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22
TIN MỪNG: Mt 14, 22-36

22.
23.
24.
25.
26.

THỨ TƯ 05/08/2020
Lễ Cung Hiến Đền Thánh Đức Bà Cả, Roma
BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7
TIN MỪNG: Mt 15, 21-28
THỨ NĂM 06/08/2020 Lễ Chúa Hiển Dung - Lễ Kính
BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14
TIN MỪNG: Mt 17, 1-9
THỨ SÁU 07/08/2020
BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7
		
(Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7)
TIN MỪNG: Mt 16, 24-28

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

THỨ BẢY 08/08/2020 Lễ Thánh Đaminh - Lễ Nhớ
BÀI ĐỌC I: Kb 1, 12 - 2, 4
TIN MỪNG: Mt 17, 14-19 (Hl 14-20)

38.
39.
Trang 2

(2) Ý xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả
Giu-se vì được chữa lành.
(4) Ý xin ơn bình an cho gia đình.
Xin cầu nguyện đi xa và trở về nhà bình an.
Cầu cho công ăn việc làm
(2) Xin tạ ơn và cầu bình an
Cầu ơn khỏi bệnh và bình an
Cầu cho các linh hồn mồ côi
(2) Cầu cho các linh hồn
Cầu nguyện cho linh hồn các linh mục, các
linh hồn, thai nhi, mồ côi.
Cầu xin được khỏi bệnh
Cầu xin Như ý
(4) Cầu cho linh hồn Maria Đỗ Thị Thơm.
Cầu cho linh hồn Phê-rô, Đominico, Phao-lô
và các linh hồn.
Cầu cho linh hồn Maria, giỗ 3 năm.
Cầu cho linh hồn Maria Madalena Dương
Kim Tuyết, giỗ 6 năm.
Cầu cho linh hồn Giuse, giỗ 24 năm.
Cầu cho linh hồn Maria Võ Thị Ngãi, mới
qua đời tại Huế, Việt Nam.
(2) Cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Bảy, mới
qua đời tại GX. Lavang.
Cầu cho linh hồn Phaolô.
Cầu cho linh hồn Phanxicô.
Cầu cho linh hồn Phanxicô Assisi, Mario,
Theresa.
Cầu cho linh hồn Anna Trần Thị Đức.
Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita.
Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất.
Cầu cho linh hồn Phê-rô Trần Thanh Hòa.
Cầu cho linh hồn Bà Cố Maria Vũ Hải Hoàn
(nhũ danh Nguyễn Thị Thêu)
Cầu cho linh hồn Maria Ngô Thị Dzung.
Cầu cho linh hồn Nguyễn Tấn Ích
Cầu cho linh hồn Maria Hoàng Thị Thi
Cầu cho linh hồn Tôma
Cầu cho linh hồn An Tôn
Cầu cho linh hồn Maria và Vicente
Cầu cho linh hồn Maria Mai Thị Xuyên
Cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Phượng
Cầu cho linh hồn Giuse và Maria
GĐ Bethania xin cho linh hồn Maria Nguyễn
Thị Thêu
Cầu cho linh hồn Giuse Lê Văn Nam và
Maria Mai Thị Liễu
Cầu cho linh hồn Phaolô và Maria
Cầu cho linh hồn Antôn và Maria

Khi Thánh Phê-rô Eymard đến Paris, ngài trú trong một
căn nhà rất nghèo, thiếu thốn mọi tiện nghi cần thiết.
Nhưng khi có ai phàn nàn và thương ngài, đấng thánh trả
lời: “Bí tích Thánh Thể ở đây. Đó là tất cả những gì tôi
cần.” Khi người ta muốn đến gần ngài để xin ơn gì, giúp
hay an ủi ngài, đấng thánh đáp lại: “Các người sẽ gặp
được tất cả trong Thánh Thể: Những lời êm dịu các người
muốn nghe, sự hiểu biết và những phép lạ các người cần
đến – phải, cả những phép lạ.” (Trích trong L. M. Teephano M. Manelli, F.J: Chúa Giê-su, Tình Yêu Thánh Thể
của Chúng Ta. Tr. 11-2).

40. Cầu cho linh hồn Giuse Trần Thanh Phương
41. Hội Các Bà Mẹ xin lễ cho các Hội Viên và cho
các Linh hồn:
- Giuse Nguyễn Văn Nhất
- Maria Nguyễn Thị Thêu
- Maria Đỗ Thị Thơm
- Maria Ngô Thị Dzung
- Nguyễn Văn Lai
HỢP Ý CẦU NGUYỆN
Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện cho những
người yếu đau bệnh tật:
1.
Ông Giu-se Bùi Chí Hướng.
2.
Bà Theresa Nguyễn Thị Lan.
3.
Ông Vincent Nguyễn Thừa Vận.
4.
Ông Micae Lê Quỳnh.

Thật là một ơn đặc biệt cho giáo xứ chúng ta đã có một số
người ghi danh chương trình Chầu Thánh Thể luân phiên
từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu trong tuần. Chúng ta cùng
hiệp thông các giờ chầu để cầu nguyện với các ý chỉ:
- Cầu cho ơn Thiên Triệu trong Giáo Hội
- Cầu cho các gia đình và những người đau yếu trong
Giáo Xứ và mọi sinh hoạt của giáo xứ được Chúa chúc
lành.

Thánh Thể Là Gì?
Thánh Thể là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là Chúa
Giê-su hiện diện trong các nhà tạm tại các nhà thờ của
chúng ta với Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính Người.
Đó là Chúa Giê-su ẩn náu dưới hình bánh, nhưng hiện
diện thực sự và thể lý trong Bánh đã được truyền phép,
để Người cư ngụ giữa chúng ta, hoạt động trong chúng
ta và cho chúng ta, và tùy chúng ta sử dụng. Chúa Giêsu Thánh Thể là Emmanuen đích thực, là “Thiên Chúa ở
cùng chúng ta” (Mt 1:23).
Đức Thánh Cha Pio XII dậy chúng ta: “Đức Tin của Giáo
Hội là thế này: Ngôi Lời Thiên Chúa là Con Đức Mẹ Maria, Đấng đã chịu khổ hình thập giá, đang hiện diện trong
Thánh Thể và đang hiển trị trên trời cũng chỉ là một.”
Chúa Giê-su Thánh Thể ở đây với chúng ta như một
người anh, người bạn, người tình của linh hồn chúng ta.
Chúa muốn ngự vào lòng chúng ta để trở nên của ăn cho
chúng ta được sống muôn đời, nên tình yêu, nên nguồn
sống chúng ta. Chúa muốn làm cho chúng ta nên thành
phần của Nhiệm Thể Người trong đó, Người muốn cứu
chuộc chúng ta, và rồi đưa chúng ta vào Nước Trời để
hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của tình yêu.
Thật vậy, với Thánh Thể, Thiên Chúa đã ban cho chúng
ta hết mọi sự. Thánh Âu Tinh kêu lên: “Dù quyền phép
vô cùng, Thiên Chúa cũng không thể cho chúng ta điều
gì hơn; dù khôn ngoan vô cùng, Chúa cũng không biết
cho gì hơn; dù giầu có vô cùng, Chúa cũng không có gì
hơn để cho chúng ta.”

Tùy lòng hảo tâm, những ai muốn bảo trợ hoa, nến
kính Chúa Thánh Thể cho các giờ chầu trong nhà thờ
xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
CHIA BUỒN
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang gia và tang quyến
các Linh Hồn vừa qua đời trong tuần vừa qua:
- Bà Maria Nguyễn Thị Thêu, mất ngày 24/07/2020
- Bà Maria Ngô Thị Dzung, mất ngày 27/07/2020
- Anh Giuse Trần Thanh Phương, mất ngày
28/07/2020
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương
xót sớm đưa các linh hồn về hưởng vinh phúc
trường sinh và xin an ủi tang gia trong lúc đau
thương này.

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ
Linh mục giải tội qua điện thoại được không?
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh
Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng
vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các
Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi: Thưa cha, trong một trường hợp khẩn cấp, với một
người đang ở giữa sự bất tỉnh và hôn mê nhưng trước đó

Trang 3

đã có ý xưng tội, liệu linh mục có thể làm phép xá giải qua
điện thoại cho người ấy được không? Một linh mục về đến
nhà và nhận cú điện thoại, ngài cho biết đã ban phép xá
giải cho người ấy ngay lập tức, từ khoảng cách xa 6,5km
(4 dặm) - Kosher?
Đáp: Ngày 22-7-2014, tôi đã trả lời về việc linh mục có
được ban phép lành qua điện thoại không. Nay một độc
giả hỏi một câu cũng liên quan đến điện thoại, tôi xin trả
lời như sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta có hai câu hỏi khác
nhau. Một là liệu phép xá giải có thể ban cho một người
không thể thực hiện bí tích hòa giải vì nguy cơ gần chết
không. Ở đây câu trả lời là được, mặc dù người ấy cần có
nỗ lực để ý thức là linh mục đang ban xá giải cho mình.
Nếu có thể, tốt hơn là nên ban bí tích xức dầu cho người
ấy trong trường hợp như thế; vì bí tích xức dầu thánh cũng
có hiệu quả tha thứ tội lỗi, khi bí tích giải tội không thực
hiện được.
Câu hỏi thứ hai là tế nhị hơn: liệu có thể ban phép xá giải
từ xa hoặc từ điện thoại được chăng? Ở đây quan điểm
chung là không thể. Tất cả các bí tích đòi hỏi một hình
thức hiện diện vật lý nào đó giữa thừa tác viên và người
lãnh bí tích. Ngay cả luật trừ cho hôn nhân được ủy nhiệm
cũng vẫn đòi hỏi sự hiện diện cá nhân của người được ủy
nhiệm. Tương tự như vậy, một việc xá giải tập thể trong
trường hợp khẩn cấp đòi hỏi sự hiện diện thể lý của những
người lãnh ơn tha thứ tội lỗi.
Điểm này được chứng thực trong văn kiện “Giáo Hội và
mạng Internet” của Hội đồng Tòa thánh về truyền thông
xã hội. Xin trich dẫn:
"Thực tại ảo không thể thay thế cho sự Hiện Diện Thật
Sự của Ðức Kitô trong Thánh Thể, cho thực tại bí tích của
các bí tích khác, và cho việc chia sẻ thờ phượng trong một
cộng đoàn nhân loại máu thịt. Không có bí tích nào trên
Internet cả; và cả những cảm nghiệm tôn giáo, có thể xảy
ra ở đó nhờ hồng ân của Thiên Chúa, cũng không đủ để
tách biệt khỏi sự giao tiếp trong thế giới thực với những
anh chị em cùng đức tin"(số 9, bản dịch Việt ngữ của G.
B. Đặng Minh An, Vietcatholic).
Đoạn này chỉ cập nhật các giáo huấn trước đây. Ví dụ,
việc ban xá giải qua điện báo đã được công bố là vô hiệu
bởi một Ủy ban Tòa Thánh, và điều này được nói lại ngày
1-7-1884 liên quan đến điện thoại. Hầu hết các nhà thần
học cho rằng một câu trả lời tiêu cực trong một trường
hợp như thế là giáo huấn Công Giáo vững chắc.
Câu trả lời sẽ vẫn không thay đổi, bởi vì câu hỏi liên quan

đến một người hôn mê gần chết, mà nơi người ấy ấn tín bí
tích hoặc việc xác định sự thống hối trọn vẹn của hối nhân
không tham gia vào.
Câu hỏi về tính vô hiệu xoay quanh bản chất liên vị cốt
yếu của các bí tích. Bí tích không phải là nghi thức ma
thuật, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, mà trong đó
thừa tác viên là công cụ nhân linh của cuộc gặp gỡ liên vị
ấy.
Điều này không có nghĩa rằng một người trong trạng thái
này bị tước mọi sự hỗ trợ thiêng liêng. Theo Bộ Giáo
Luật, điều 960 : “Việc thú tội cá nhân và toàn vẹn cùng
với việc xá giải cấu tạo nên phương cách duy nhất và
thông thường, nhờ đó người tín hữu ý thức mình có tội
nặng được hòa giải với Thiên Chúa và Giáo Hội. Chỉ sự
bất khả kham về thể lý hay luân lý mới chuẩn khỏi cách
thú tội như vậy; trường hợp ấy, người ta có thể lãnh ơn
hòa giải bằng những cách khác” (Bản dịch Việt ngữ do
các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ
Văn Thiện, Mai Ðức Vinh thực hiện)
Các phương thức như thế, chẳng hạn là một hành vi thống
hối trọn vẹn (xem Điều 916), được thực hiện rõ ràng trước
khi rơi vào bất tỉnh, và nhiều phương thức khác, vốn
không được nói rõ trong các văn kiện Giáo Hội, nhưng
Chúa làm cho chúng đạt tới hối nhân trong lòng thương
xót của Ngài.
Trong ánh sáng này, chúng ta có thể nhớ lại thánh Anphong Ligouri, trong cuốn sách của ngài về dọn mình chết
lành, thích thú biết bao khi trích dẫn vài câu trong sách
Khôn ngoan (3,1-4): “Linh hồn người công chính ở trong
tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng
cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta,
chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang
hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử”
(bản dịch Việt ngữ của Nhóm CGKPV).
Thánh Anphong nói tiếp: “Linh mục thánh Colombière
chủ trương rằng thật là bất khả về luân lý khi một người
sống trung thành với Chúa suốt đời lại chết một cái chết
dữ. Và trước thánh nhân, thánh Âutinh đã nói: “Ai đã sống
lành thì không thể chết dữ. Ai đã chuẩn bị chết thì không
sợ chết, dù là đột ngột chăng nữa” (De Disc. chr., c. 12)”.
(Zenit.org 20-8-2014)
Theo Nguyễn Trọng Đa, ViêtCatholic
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THÔNG BÁO CỦA ĐỊA PHẬN
LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19

BÍ TÍCH THÊM SỨC

Văn phòng địa phận đã thông báo cho cha Chánh xứ
biết là lễ Thêm Sức cho các em học sinh và các dự
tòng sẽ được cử hành vào ngày 24/10/2020 lúc 4 giờ
và 7 giờ chiều do ĐGM Edmond Carmody chủ tế.
Chúng tôi sẽ thông báo khi có thêm chi tiết.

Vì nạn dịch COVID-19 đang trở nặng, tất cả các
bệnh viện địa phương trong địa phận sẽ không cho
người ngoài, bao gồm các cha xứ và tu sĩ, vào thăm
viếng các bệnh nhân đang nằm điều trị. Riêng các
bệnh viện trong khu Texas Medical Center và khu
Woodlands vẫn hợp tác với cơ quan Tuyên Úy Công
Giáo (Catholic Chaplains Corps). Vì vậy, khi cần
nghi thức xức dầu hay yểm trợ tinh thần trong bệnh
viện của hai khu này, xin quý vị gọi cho trung tâm
Tuyên Úy Công Giáo ở số 713-747-8445 để được
giúp đỡ.

		 GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Thêm Sức Người Lớn
Niẻn Khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh
từ ngày Chúa Nhật 19 tháng 07 năm 2020. Xin liên
lạc với Thầy Phó Tế Giuse Lê Văn Rõ ở số điện
thoại 832-686-1982 hoặc qua điện thư
rovanle@hotmail.com. Vì đang trong nạn dịch
COVID-19, ngày khai giảng sẽ được thông báo sau.

THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ
Từ đầu tháng 5, chúng ta đã được cử hành Thánh Lễ trở
lại và chỉ giới hạn số người tham dự là 25%. Giáo xứ
chúng ta may mắn có Đền Các Thánh Tử Đạo rộng lớn
cho phép số người tham dự Thánh Lễ khá đông. Và để
bảo toàn vệ sinh, đề phòng nguy cơ nhiễm virut, theo
chỉ thị của Tòa Giám Mục, trong thời gian đại dịch Covid-19, chỉ các linh mục mới cho rước lễ. Các phó tế và
các thừa tác viên Thánh Thể không cho giáo dân rước
lễ. Tuy nhiên, vì số người tham dự Thánh Lễ ở giáo xứ
chúng ta khá nhiều so với những nơi khác, và khi tôi
về nhận giáo xứ thì các thày phó tế và hai thừa tác viên
đã cùng phụ giúp cho rước lễ. Tôi thiết nghĩ vì nhu cầu
mục vụ, nên vẫn tiếp tục việc này. Do dó, để làm theo
chỉ thị hướng dẫn của Tòa Giám Mục và của Cơ Quan
Bảo Vệ Sức Khỏe cộng đồng trong thời gian đại dịch,
chúng ta chỉ giới hạn một số thừa tác viên được chỉ
định phụ cho rước lễ thường xuyên, chứ không luân
phiên như bình thường,
Đây không phải là ưu tiên hay thiên vị cho riêng thừa
tác viên nào, nhưng là để bảo toàn vệ sinh và sức khỏe
cộng đồng dân Chúa. Xin chúa chúc lành và cho bệnh
dịch mau qua đi để chúng ta có thể sinh hoạt phụng sự
Chúa bình thường trở lại.

GIÁO LÝ VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI
Trước khi cho con em chịu phép Rửa Tội, địa phận
đòi hỏi cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự lớp
học hỏi về ý nghĩa của nghi thức Rửa tội, cũng như
những trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ và của
người đỡ đầu trong đời sống tương lai khi nuôi dạy
các em. Giáo xứ đã dành ra tối thứ Sáu mỗi cuối
tháng cho các lớp Chuẩn bị Rửa Tội. Những ai
muốn ghi tên tham dự hay muốn biết thêm chi tiết
xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.
TỔNG KẾT DSF
Tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2020, quỹ DSF địa
phận đã nhận được $51936 tiền giáo dân của giáo xứ
chúng ta đã đóng góp. Hiện chúng ta vẫn còn thiếu
$28064 cho mục tiêu năm nay là $80000. Nếu giáo
dân đóng góp không đủ, giáo xứ sẽ phải trả phần
còn lại cho địa phận. Những ai chưa trả xin vui lòng
bỏ tiền vào phòng bì, ghi rõ cho DSF và bỏ vào giỏ
tiền của mỗi lễ. Xin cám ơn.
TIỀN THU TRONG TUẦN
05/07/2020 $5853
12/07/2020 $5745
19/07/2020 $7536
		
$1300 Ủng hộ (gửi đến giáo xứ)
26/07/2020 $5462

Cha xứ John Trần Khả
		
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Ban Giáo Lý đã đươc sự chấp thuận của Cha Xứ để
tổ chức Rước Lễ Lần Đầu cho các em học sinh. Vì
bị giới hạn số người có thể tham dự mỗi lễ, chúng
tôi sẽ chia ra làm bốn lễ, mỗi tuần hai lễ, khoảng
cuối tháng 8 sắp tới. Chúng tôi sẽ thông báo khi có
thêm chi tiết.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, số người
tham dự thánh lễ bị giới hạn. Tuy nhiên, giáo xứ
vẫn phải trang trải mọi chi phí như bình thường.
Xin quý vị rộng lòng góp sức xây dựng nhà Chúa.
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Liên Lạc Trong Giáo Xứ
Trưởng Ban thánh Nhạc
Lê Hoàng tel: 832-506-9070
Ca Đoàn Thánh Giuse
Phan Linh 832-231-3368
Ca Đoàn Dũng Lạc
Nguyễn Phan Anh 281-772-2049
Ca Đoàn ĐM Lên Trời
Nguyễn Văn Đức 281-546-6771
Ca Đoàn Thánh Gia
Mai Thu Trinh 832-641-3929
Ca Đoàn Encounter
Vương Hùng 612-220-2246
Ban Nghi Lễ
Ô. Cố Vấn Tạ Thường 832-577-1922
Thừa Tác Viên Thánh Thể
Ô. Lê Đình Oánh 281-484-4547
Truyền Bá Đức Tin
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Hội Thánh Phêrô Phaolô
Ô. Đào Văn Nhân 713-296-0662
Các Bà Mẹ Công Giáo
B. Thân Nguyễn Nga832-419-2748
Liên Minh Thánh Tâm
Ô Nguyễn Thanh Xuân 832-260-5016
Huynh Đoàn ĐaMinh
Ô. Cố Hiển 617-767-8080
Cursillo - Liên lạc
B. Tươi 832-978-3713
Lòng Thương Xót Chúa
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
Tông Đồ Fatima
Ô. Nguyễn Triệu 713-899-8981
Thánh Linh
B. Trần Hông-Ngọc 713-859-7539
Legio Mariae
B. Đặng Kim-Oanh 713-870-7091
CT Thăng Tiến Hôn Nhân
Ô Việt 281--922-7689

Xin mang khẩu trang
và giữ khoảng cách khi tham dự thánh lễ

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A
BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a
“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của
Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa
phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn
nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé
núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa
không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động;
Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất
thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa
thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo
choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).
Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán
báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình
an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ
Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Đất Nước chúng
tôi. - Đáp.
2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công
minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức
trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn
xuống. - Đáp.
3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Đất
Trang 6

Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi
trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước
của Ngài. - Đáp.

sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền
yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà
rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 9, 1-5
“Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh
em của tôi”.

Bắt đầu ngày 2 tháng 8, giáo xứ sẽ có

Thánh Lễ Trực Tuyến

(Live-stream)
Lúc 9 giờ sáng mỗi Chúa nhật

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi
không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong
Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau
đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô
vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi
về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm
nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng
tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng
ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa
trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa
chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho
họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

Tường trình về Lễ Thánh Gioakim và Anna
(ngày 26 tháng 7) - Nhớ Đến Ông Bà và Người
Già

TIN MỪNG: Mt 14, 22-33
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng
Thầy”.

Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 26/7, Đức Thánh
Cha nhắc đến hôm nay là lễ thánh Gioakim và Anna, là
ông bà của Chúa Giêsu. Ngài mời các bạn trẻ thể hiện
một cử chỉ yêu mến đối với người già, đặc biệt là những
người cô đơn nhất, những người không gặp được người
thân trong nhiều tháng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn
đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc
Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên
núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó
một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh
chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các
ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà
nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.
Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm.
Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu
quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà
đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống
khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa
Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống
nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa
Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại

Đức Thánh Cha nói: Các bạn trẻ thân mến, mỗi người
lớn tuổi này là ông bà của các bạn! Đừng để họ một
mình! Hãy tưởng tượng để có những sáng kiến của tình
yêu, gọi điện, video, tin nhắn, lắng nghe họ và, nếu có
thể tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe thì đi đến gặp
họ. Họ là nguồn gốc của các bạn. Một cây tách rời khỏi
rễ thì không mọc được, không sinh hoa kết quả. Đây là
lý do tại sao sự liên kết với gốc rễ của các bạn là quan
trọng. Đức Thánh Cha trích lời của một nhà thơ ở quê
hương của ngài: “Những gì cây cho hoa đều đến từ dưới
đất.” Đức Thánh Cha mời: “Vì điều này, tôi mời tất cả
mọi người vỗ một tràng pháo tay lớn dành cho ông bà
của chúng ta!”
Theo Văn Yên, SJ - Vatican News
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