PHỤNG SỰ
Lễ Tiếng Việt
Chúa Nhật hàng tuần 8 giờ sáng
Các Lễ Trọng
Chung với các cộng đoàn sắc dân 7 giờ tối
Đoàn TNTT Fatima
Sinh hoạt sau Thánh Lễ Chúa Nhật
Chị Lâm Lan Hương 215-870-1257
Phong Trào Tông Đồ Fatima
Đọc kinh chiều thứ bảy lúc 5:30
Ông Nguyễn Khắc Tấn 215-410-2187
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Họp sau Thánh Lễ đầu tháng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 215-551-7628
Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae)
Ông Ngô Văn Bảy 215-820-1169
Hội Thánh Giuse
Ông Nguyễn Văn Toản 267-496-3912
Thánh Ca
Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan
Tập hát tối thứ sáu 08:30 đến 10:30
Anh Lương Thanh Phụng 267-736-3899
Anh Nguyễn Huy Vũ 267-528-2584
Lớp Việt Ngữ
Chúa Nhật 12:30 - 2:00 giờ trưa
Chị Đặng Minh Hiếu 267-423-2220
Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân
Liên lạc Cha Quản Nhiệm
Bí Tích Rửa Tội
Sau Thánh Lễ Chúa Nhật
khi được Cha QN ấn định ngày
Chủ Tịch Cộng Đoàn
Ông Đinh Văn Chính 267-467-7271
Cha Chính Xứ kiêm Quản Nhiệm Cộng Đoàn
LM Dominic Trần Minh Đức
Tel: 610-639-7342

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN-NĂM A
Mt 14:13-21

Ý lễ hôm nay và trong tuần này:
- Xin cho chồng mau khỏi bệnh do chị Thủy xin
- Linh hồn Giuse do anh chị Huyền-Thụ xin
-Tạ ơn Chúa đã ban cho nhiều ơn lành trong mọi
hoàn cảnh do chị Quyên Vũ xin
- Linh hồn Maria do anh chị Hà-Phát và gia đình
xin.
- Linh hồn Gioan Baotixita và Maria do anh chị
Vinh-Nhung xin
- Linh hồn Đaminh và Maria và các linh hồn tiên
nhân do chị Mai Đoàn xin

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIÁO XỨ THÁNH THOMAS AQUINAS
CHÚA NHẬT 02-08-2020

LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY

02/8/2020: Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên-Năm A
03/8/2020: Thứ hai trong tuần 18 mùa thường niên
04/8/2020: Kính Thánh Gioan Vi-a-nê, linh mục, lễ nhớ
05/8/2020: Cung Hiến Đền Thờ Đức Maria
06/8/2020: LÊ CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính
07/8/2020: Kính Thánh Xít-tô II, giáo hoàng, và các bạn
tử đạo, Kính Thánh Ga-ê-nô, linh mục
08/8/2020: Kính Thánh Đaminh, linh mục, lễ nhớ
09/8/2020: Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên-Năm A

------------------------------------------------------------

Suy Niệm (Mt 14:13-21)
Khi nghe tin Gioan bị giết, Chúa Giêsu rút lui. Ngài rút
lui vì chưa đến Giờ của Ngài (Mt 12,15). Nhưng dân
chúng đã đến nơi mà thuyền Ngài sắp cập bến. Thấy họ,
Ngài chạnh lòng thương và chữa những người bệnh. Nơi
thì hoang vắng, trời đã ngả về chiều, các môn đệ xin
Ngài cho đám đông đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã
làm cho họ chưng hửng khi nói: "Chính anh em hãy cho
họ ăn." Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, làm sao
họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thú
nhận giới hạn của mình. Họ chỉ có thế, nên không làm
được điều Thầy muốn. "Hãy đem lại đây cho Thầy."
Ngài cần đến phần đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta,
Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có,
tất ca những gì chính chúng ta đang cần: năm cái bánh
và hai con cá. Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những
tấm bánh: từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu, từ tay
Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các
môn đệ, và cuối cùng đến tay của từng người trong đám
đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai. Tin
Mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có một
đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ đến lấy mà
phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ,
rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ
những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của
mình để chia cho người khác. Chẳng mấy chốc, ai cũng
có bánh ăn. Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu
đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Ðó là cốt lõi của
phép lạ. Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần
của họ: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Ðây là phép lạ quan
trọng vì có đông người chứng kiến, vì được cả bốn sách
Tin Mừng kể lại, và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến
tận thế: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Hôm nay Chúa Giêsu
cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là
chuyện viển vông. Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao
hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh.
Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì,
bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu
thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì bạn không có
chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì
thế giới sẽ được no nê.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
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BÀI ĐỌC I: Is 55: 1-3
Hãy đến mà ăn.
Lời Chúa trong sách Ngôn sứ I-sa-i-a.
Đức Chúa phán như sau: "Đến cả đi, hỡi những
người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có
tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua
sữa, không phải trả đồng nào.
Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn
công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no
lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ
được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị.
Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các
ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một
giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với Đavít."
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
ĐÁP CA: Tv 144: 8-9, 15-16, 17-18
Đáp: Chúa thương rộng mở tay ban, /đoàn
con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.
Xướng 1.- Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người
chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối
với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài
Chúa đã dựng nên.
Xướng 2.- Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông
lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi
Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn
thoả thuê.
Xướng 3.- Chúa công minh trong mọi đường lối
Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi
kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
BÀI ĐỌC II: Rm 8: 35, 37-39
Không một loài thọ tạo nào có thể tách được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện
nơi Đức Ki-tô.
Lời Chúa trong thơ của Thánh Phao-lô Tông
Đồ gởi tín hữu Rô-ma.
Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình
yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân,
khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm
giáo?

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn
thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết
hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực,
hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,
trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo
nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi
tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô
Giê-su, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 4: 4b
Alleluia,/ alleluia./ - Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh,/ nhưng còn nhờ mọi lời miệng
Thiên Chúa phán ra./ - Alleluia./
TIN MỪNG: Mt 14:13-21
Ai nấy đều ăn và được no nê.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh
Mát-thêu.
- Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi được tin ông Gio-an Tẩy giả chết, Chúa
Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng
riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ
các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền,
Chúa Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo
thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh
nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người:
"Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin
Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc
mua lấy thức ăn." Chúa Giê-su bảo: "Họ không
cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."
Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn
năm cái bánh và hai con cá !" Người bảo: "Đem
lại đây cho Thầy !" Sau đó, Người truyền cho
dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm
cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng
lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ và môn
đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no
nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại
được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng
chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ
con.
Tin Mừng của Chúa.
- Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

