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Lời Nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, dù sống trong 
cảnh đời gian nan hay thư thái, thành công 
hay thất bại, xin cho chúng con vẫn ý thức 
và can đảm làm chứng cho Chúa với niềm 
vui và hy vọng. Amen.”

Lịch Phụng Vụ

• Thứ Hai, ngày 4 tháng 7
Bài đọc: Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

• Thứ Ba, ngày 5 tháng 7
Bài đọc: Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

• Thứ Tư, ngày 6 tháng 7
Bài đọc: Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

• Thứ Năm, ngày 7 tháng 7
Bài đọc: Hs 11,1b.3-4.8c-9; Mt 10,7-15.

• Thứ Sáu, ngày 8 tháng 7
Bài đọc: Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

• Thứ Bảy, ngày 9 tháng 7
Bài đọc: Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

• Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C
Ngày 10 tháng 7
Bài đọc: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp 
giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh 
chị em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh 
Lễ cuối tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối 
Nhà thờ.
1/ Cuối tuần 6/19/2022

Hiện kim  $3,210
Ngân phiếu  $515
Tổng cộng  $3,727
Quĩ xây dựng (sửa chữa cơ sở)  $120
Thu đợt II cho địa phận quĩ Peter’s Pence  
$1,486

2/ Cuối tuần 6/22/2022
Hiện kim  $2,922
Ngân phiếu  $755
Tổng cộng  $3,677
Quĩ xây dựng (sửa chữa cơ sở)  $540

Tâm Tình mục Tử

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy 
anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt 
lúa về.” (Lc 10,2)

Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin mừng hôm nay: Tường thuật 
của thánh Luca cho thấy không riêng gì các 
tông đồ, mà tất cả các môn đệ đều được 
Chúa Giêsu sai đi rao giảng. Đức Giêsu sai 
đi “Từng nhóm hai người” cho thấy: Việc loan 
Tin Mừng không thể mang tính cá nhân, mà 
là việc của cộng đoàn, không thể độc quyền 
của riêng ai, nhưng phải liên kết với nhiều 
người khác. Tuy nhiên, việc loan báo Tin 
Mừng trước tiên không phải là một phương 
thức hành động, mà là lời “cầu xin” Thiên 
Chúa, chủ mùa gặt, Đấng sai phái và điều 
động mọi người trong cánh đồng nhân gian. 
Chính Thánh Thần sẽ tác động, soi sáng 
và hướng dẫn. Nhưng Đức Giêsu cũng cho 
các môn đệ biết trước những hiểm nguy và 
thù nghịch mà họ sẽ gặp trên đường, chẳng 

 “ Lúa chín đầy đồng mà thợ 
gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin 
chủ mùa gặt sai thợ ra gặt 
lúa về.” (Lc 10,2)



Giáo Xứ CáC Thánh Tử Đạo ViệT nam

khác nào“chiên non vào giữa sói rừng”. Đây 
là sứ mạng cấp bách, nên Đức Giêsu căn dặn: 
“đừng chào ai dọc đường” nghĩa là không nán 
lại hay chần chừ. Đức Thánh Cha Phanxicô 
giải thích rằng:“Ngày nay còn rất nhiều người 
không biết Đức Giêsu. Vì thế, việc rao giảng 
cho người ngoài Kitô giáo là công việc rất 
khẩn cấp, mà tất cả mọi thành viên của Giáo 
Hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền 
giáo này, bởi vì tự bản tính Giáo Hội là truyền 
giáo: Giáo Hội được sinh ra để ‘ra đi’.” (Ngày 
Thế Giới Truyền Giáo 2014). Ra đi để trao ban 
bình an, vì môn đệ Chúa là “con cái của sự 
bình an”, nên việc loan Tin Mừng là đem đến 
bình an: “Bình an cho nhà này”, bình an với 
Chúa và giữa mọi người với nhau. Loan báo 
Tin Mừng mà không mang lại bình an thì thật 
là vô nghĩa.
Thưa anh chị em
Còn nhiều chi tiết khác Đức Giêsu căn dặn 
các môn đệ, nhưng điều quan trọng là “Ra 
đi” chứ không phải “ở lại”, đó là một lệnh 
truyền. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một hành 
trình: Ngài luôn lên đường và không ngừng 
ra đi, nên Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: 
“Không một ai trong những người tin vào Đức 
Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo 
Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó 
là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (RM 
3). Nhưng loan báo hữu hiệu nhất là đời sống 
chứng tá của họ. Chúng ta đang sống trong 
một xã hội quá đầy đủ, nên dần mất đi tấm 
lòng và tính cách của Đức Giêsu: một tấm 
lòng khao khát cho mọi người được ơn cứu 
độ, và một tính cách luôn ra đi phục vụ với 
tất cả tình yêu. Con người hôm nay mong 
thấy được khuôn mặt Đức Kitô nơi chúng ta: 
khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường, với lối 
sống khó nghèo, thanh bạch, không túi tiền, 
không giầy dép, không bao bị. Con người hôm 
nay dễ đón nhận người tông đồ biết sống khổ 
hạnh, thoát tục, trầm tư, nhân từ, phục vụ. 
Với khuôn mặt của Đức Kitô, chúng ta mới 
tỏa ngát hương thơm của của Ngài, để có thể 
nâng con người lên với Đấng Tuyệt Đối.
Thân mến chào anh chị em,
Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.

Thông báo

1/ Trường Thánh Vinh sơn Liêm chuẩn bị 
năm học mới 2022-2023
(1)  Ghi danh online: Bắt đầu từ ngày 1/7/2022 

Trường Thánh Vinh Sơn Liêm bắt đầu cho 
ghi danh tại Trang Nhà Giáo xứ.

(2)  Ghi danh trực tiếp tại cuối Nhà Thờ: Vào 
Chủ Nhật ngày, 31/7/2022, 7/8/2022 và 
14/8/2022

(3)  Giảng Viên Convocation: Vào Chủ Nhật, 

ngày 8/21/2022

(4)  Nhà Trường Khai Giảng vào Chủ Nhật, 
ngày 11/9/2022

2/ Không có Thánh Lễ trong Tuần
Trong ba ngày: Thứ Ba 12/7, Thứ Tư 13/7 
và Thứ Năm 14/7 sẽ không có Thánh Lễ lúc 
8:00am.

học hỏi Kinh Thánh

Chủ Nhật 15 Thường Niên, Năm C
Lk 10:25-37

Mến Chúa và yêu người hết lòng.

1/ Phải làm gì để được sự sống đời đời?
Đây là câu hỏi rất quan trọng và thực tiễn 
của cuộc đời. Người hỏi là thầy thông luật, 
tuy ông đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi để 
thử Chúa Giêsu. Thay vì cho ông câu trả lời, 
Chúa Giêsu hỏi lại ông: “Trong Luật đã viết 
gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi 
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và 
hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân 
cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông 
ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là 
sẽ được sống.” Câu trả lời của người luật sĩ 
là tổng hợp của hai đoạn trong Sách Luật đã 
có sẵn trong Cựu Ước: Deuteronomy 6:5 và 
Leviticus 19:18.

2/ Ai là người thân cận của tôi?
Người Do-thái không phải không biết những 
gì Luật dạy; nhưng điều họ thiếu là thi hành 
Luật, nhất là cho những người mà họ từ chối 
nhận là “thân cận.” Tuy Jericho cách Jeru-
salem khoảng 20 dặm nhưng độ cao khác 
biệt là 3,600 ft. Đây là đoạn đường rất nguy 
hiểm vì lối đi hẹp và có rất nhiều hang động, 
chỗ ẩn của trộm cướp. Rất ít ai dám đi một 
mình trên quãng đường này. Người bị đánh 
trọng thương rất có thể là người Do-thái vì đi 
từ Jerusalem xuống. Chúa Giêsu liệt kê ra 3 
loại người và phản ứng của họ khi nhìn thấy 
người bị thương:
(1) Thầy tư tế: là người Do-thái. Lý do tại 
sao ông tránh có thể vì sợ sẽ bị không sạch 
trong 7 ngày (Num 19:11); nếu động tay vào 
xác chết, và sẽ không được phục vụ trong 
Đền Thờ. Ông đặt việc tế tự trên lòng thương 
xót khi ông tránh qua bên kia mà đi.
(2) Thầy Lêvi: cũng là người Do-thái. Nhiệm 
vụ của các Lêvi là phục vụ cung điện nơi 
Hòm Bia của Thiên Chúa ngự. Giống như tư tế 
ở trên, ông có lẽ cũng sợ bị không sạch, nên 
tuy cũng thấy người bị trọng thương, nhưng 
rồi cũng tránh qua bên kia mà đi.
(3) Người Samaria xem người Do-Thái như 

thù địch và không muốn chung chạ gì với 
họ. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, 
người Samaria không để ý đến nạn nhân là 
người Do-thái hay không, ông chạnh lòng 
thương nạn nhân đau khổ: một niềm thương 
xót giữa người với người. Ông ta lại gần, lấy 
dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy 
và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa 
của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm 
sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ 
quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người 
này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở 
về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”
3/ Chúa Giêsu hỏi thầy thông luật: “Vậy theo 
ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là 
người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ 
cướp?” Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ 
đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” 
Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng 
hãy làm như vậy.” Qua câu chuyện, Chúa 
Giêsu nhấn mạnh đến việc làm, chứ không 
phải chỉ biết mà thôi; và khi làm, Chúa đòi 
làm cho tới nơi tới chốn; chứ không phải chỉ 
làm cho qua lần chiếu lệ.

Áp Dụng Trong Cuộc Sống:
-  Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân 

như chính mình là hai điều kiện cốt yếu để 
vào Nước Trời. Chúng ta phải sống hai điều 
này chứ không phải chỉ tin như thế.

-  Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha vô 
hình. Ngài mặc lấy thân xác để biểu lộ tình 
thương Thiên Chúa và dạy dỗ con người. Tin 
yêu Đức Kitô là tin yêu Thiên Chúa.

-  Tình yêu không có giới hạn và cũng không 
biết tính toán lợi nhuận. Chúng ta phải yêu 
Chúa và tha nhân như Chúa đã yêu thương 
chúng ta.

15th Sunday in Ordinary Time
Luke 10:25-37

“Jesus said to him, ‘Go, and do the same 
yourself.’”

Illustration
As they follow the long, twisting road that 
runs between Jerusalem and Jericho, Chris-
tian pilgrims in the Holy Land are understand-
ably excited. This is the very road that served 
as a backdrop to one of Jesus’ best-known 
parables. Gazing across the lonely Judaean 
desert with its surrounding mountains, they 
can imagine what a dangerous spot it must 
have been in Jesus’ time and how easily a 
robber, or a band of robbers, could sweep 
down upon unsuspecting passers-by, beat 
them up, take away their possessions and 
then escape back into the mountains. Nor 
are they too surprised when about halfway 



along this lonely road they catch sight of a 
wayside inn and find that it is called the Inn of 
the Good Samaritan. In all probability it does 
not go back to Jesus’ time, yet it still helps 
to bring his parable to life. On this spot, you 
can almost see and hear him, as he begins 
his story: “A man was once on his way down 
from Jerusalem to Jericho…”

Gospel Teaching
Jesus describes how a traveller was set upon 
by a band of robbers and left for dead. Before 
long a priest, and then a Levite, passed by 
that way, saw the bundle of humanity hud-
dled at the roadside and hurriedly crossed 
the road and continued on their way. It may 
not have been just through lack of sympa-
thy that they failed to stop. They may well 
have thought that the victim was already 
dead. To have touched his corpse would 
have rendered them ritually impure and so 
precluded them from taking part in a Temple 
service. But then along came a Samaritan 
– for centuries a deep hostility had existed 
between Jews and Samaritans – and now 
the unbelievable was about to happen. The 
Samaritan, a hated outcast, a member of a 
despised race, came to the rescue, and at 
great personal risk, too, because there was 
always the danger of the robbers returning. 
Being practical, he used his own beast as a 
kind of ambulance to ferry the injured man to 
a nearby inn and even promised to return and 
repay any outstanding debt there might be.
Jesus told this story in response to the ques-
tion: “And who is my neighbour?” But his 
reply moves from obligation, “Who counts 
as my neighbour?” to invitation: “How can I 
show myself to be a good neighbour?” And 
the answer to that question is: by assisting 
anyone who stands in need of help.

Application
Oskar Schindler was a German industrialist, 
born into a Catholic family. As a youngster 
he broke his mother’s heart by his careless-
ness over Sunday Mass; and when he grew 
to young adulthood, he became known as 
a womaniser, a formidable drinker and a 
lover of fast cars. Yet Schindler, the lapsed 
Catholic and fast liver, risked his life time 
and again in order to protect the Jews who 
worked in the enamelware factory he owned, 
which also produced goods for the military 
so that it was classed as part of the Ger-
man war effort. At least three times he was 
arrested, and could easily have been put to 
death for protecting his Jewish workers; but 
somehow by bribery and sweet talk he man-
aged to survive.
Towards the end of war, in a last desperate 
attempt to save his workers’ lives, at least for 
a few more months, he moved his factory to 

a remote village. Many of the local people, 
and no doubt there were Catholics among 
them, were up in arms. Some plastered 
graffiti on the walls – “keep the Jews out”. 
They were ready to deny the Jews a place to 
live, even if it meant denying them their last 
slender hold on life. What Gospel did these 
people follow? Were some of them consid-
ered devout? Did they attend Mass regularly 
in the village church? Did they spend time in 
prayer before the Blessed Sacrament?
Why ask these questions? Because the 
good Samaritan in this situation, the person 
who, unexpectedly, had in effect responded 
to Jesus’ invitation  – “Go, and do the same 
yourself”, show yourself a neighbour to 
your sisters and brothers in need – was the 
non-practising, fast-living Schindler. We’re 
so used to the story of the good Samaritan; 
perhaps we need to revisit it. As we do so, 
we may find that like other parables, the story 
of the good Samaritan stops us in our tracks, 
sets us wondering, even shocks us – and 
perhaps leaves us striking our breast.

Ý Lễ

Thánh Lễ 8:00 Tối
• Mừng kính Thánh Phêrô bổn mạng (OB Vũ 

Thành)
• LH Augustino nhân ngày lễ giỗ 2 năm (Một 

người xin)
• LH Giuse Phúc, Maria Sửu và Giuse Công (Vũ 

Thị Lụa)
• LH Matta Nguyễn Thị Lan Lễ giỗ (GĐ Quang 

Thảo)
• Tạ ơn Thánh Gia, xin bình an cho con cháu ở 

Việt Nam (Bà Lan)
• Các LH Mồ côi và Thai nhi (Bà Lan)
• LH Phero mới qua đời (Lê Cẩm Kiều)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các đẳng linh hồn 

(Hoan)
• Các Đẳng Linh hồn (Alisha)

Thánh Lễ 8: 00 Sáng
• LH Giuse Phúc, Maria Sửu và Giuse Công (Vũ 

Thị Lụa)
• LH Anna Lê Thị Nam (Bình Nguyễn)
• LH Gioan Baotixita (OB Lý Loan)
• LH Giuse Vũ Văn Sự (GĐ Trung Mai)
• LH Anna Trần Thị Cẩm Nhung (AC Kiệt Lan)
• LH Vincente và Phero (GĐ Trần Thiên n)
• LH Isave, Matta và nạn nhân Ukraina (OB 

Nguyễn Đức Phương)
• LH Hội viên Fatima (Hội Fatima)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các đẳng linh hồn 

(Ô Chấn)
• LH Maria mới qua đời (C Bạch Hường)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Một người xin)
• LH Giuse Vũ Văn Sự (GĐ Lý Loan)

Thánh Lễ 10:30 Sáng
• LH Anna Phạm Thị Vinh (Kha Trâm)
• LH Lucia Hồ Hoàng Anh (Nhi Phạm)
• LH Anna Lê Thị Nam (Hội CBMCG-RVA)
• LH Martino Phạm Phước Quý Lễ giỗ 3 năm 

(Gia đình)
• LH Maria Đặng Thị Nga (Gia đình)
• LH Gioan Baotixita Phan Kim Thịnh mới qua 

đời tại Saigon (OB Trần Quốc Bảo)
• Tạ ơn và LH Gioan (Hội Lành)
• LH Maria Đặng Thị Nga (GĐ Việt Nga)
• LH Anna Lê Thị Năm (CĐ Seraphim)
• LH Maria Lan và như ý (Một người xin)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Gia đình)
• LH Gioan Dũng (Một người xin)
• LH Hội viên Fatima (Hội Fatima)
• Xin bình an (Một người xin)
• Các Linh hồn (Một người xin)




