PHỤNG SỰ

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIÁO XỨ THÁNH THOMAS AQUINAS
CHÚA NHẬT 13-09-2020

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 XXIV THƯỜNG NIÊN-NĂM A
Mt 18:21-35

13/9/2020: Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên-Năm A
14/9/2020: Lễ SUY TÔN THÁNH GÍA. Lễ Kính
15/9/2020: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ
16/9/2020: Kính Thánh Cô-nê-li-ô, giáo hoàng, tử đạo
và Thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo, Lễ Nhớ
17/9/2020: Kính Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám
mục, tiến sĩ Hội Thánh
18/9/2020: Thứ sáu sau Chúa Nhật 24 Thường Niên
19/9/2020: Kính Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo
20/9/2020: Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên-Năm A

Ý lễ hôm nay và trong tuần này:

- Bà Cố Maria Mai Thị Tin do gia đình xin
- Gioakim Nguyễn Quang Vinh do anh chị KhiêmHằng xin
- Phanxicô Xaviê Đoàn Công Tâm do gia đình bà
Ngọc Anh xin
- Linh hồn Giuse do một người xin
- Linh hồn Giuse do anh chị Tân-Nhi xin
- Phaolô Nguyễn Văn Cam do ông bà Nguyễn Văn
Hóa xin
- Phêrô Đoàn Anh Vũ do anh chị Vân-Thanh xin
- Tạ ơn Chúa đã được công ăn việc làm do một người
xin
- Cầu cho công việc làm được tốt đẹp do anh chị
Cường-Hương

LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY

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

Suy Niệm (Mt 18:21-35)
"Và bạn nữa, người bạn của giây phút cuối cùng. Bạn
không hiểu điều bạn đã làm. Cầu xin cho hai chúng ta
là những người trộm lành được gặp lại nhau trên
Thiên quốc,... Chúa là Chúa của hai chúng ta." Ðó là
lời trối của cha Christian de Chergé viết cho người
Hồi giáo nào đó sẽ ám sát mình, bởi cha biết cái chết
là điều không sao tránh khỏi. Ta không thấy có chút
hờn oán nào. Cha coi kẻ giết mình như một người bạn,
một người trộm lành như cha, và cha mong được sống
với anh trên trời. Tha thứ một cách phi thường và hồn
nhiên, đó là thái độ của người thấm nhuần Kitô giáo.
Các tôn giáo đều dạy sự tha thứ. Tha thứ để làm cho
oán tiêu tan, để phá vỡ cái vòng oan nghiệt trói buộc
con người. Kitô giáo mời gọi tha thứ vì một lý do
khác: Tôi phải tha thứ cho anh em tôi vì Chúa đã liên
tục tha thứ cho tôi. Ðời tôi là một chuỗi những vấp
ngã, được đan kết với bao thứ tha. Ơn tha thứ như
dòng suối chảy vào đời tôi, nếu bị ngăn lại, nó sẽ
thành ao tù, nó chỉ trong lành khi được chảy đến tha
nhân. Tha thứ là khả năng của Thiên Chúa. Tự sức
riêng, ta không ra khỏi được vòng oán thù. Chẳng
ngày nào thế giới không có tiếng súng. Luật mắt đền
mắt là luật công bằng, nhưng có thể làm cả thế giới
hoá mù. Chỉ sự tha thứ mới đem lại bình an. Dám tha
thứ là dám chịu thiệt thòi, dám tin rằng cuối cùng tình
thương sẽ thắng. Qủa tim chai đá phải tan chảy trước
tình thương. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ,
không phải 7 lần, mà là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ như
Thiên Chúa, tha vô giới hạn. Cần biết chạnh lòng
thương như Thiên Chúa, để sẵn sàng tha cho bạn mình
một món nợ nhỏ, vì Chúa đã tha cho mình món nợ
khổng lồ. Chúng ta chỉ biết chắc mình đã được Chúa
tha, khi chúng ta không giữ ơn tha thứ cho riêng mình,
khi chúng ta mang quả tim thương xót của Ðấng hay
tha thứ. Cha Chergé đã bị giết cũng với 6 đan sĩ khác.
Chắc nay cha hiểu rõ hơn câu này: "Vì chính khi thứ
tha, là khi được tha thứ."

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
BÀI ĐỌC I: Hc 27:30-28:7
Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu
khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về
chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc
lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét
từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi
bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với
người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức
Chúa chữa lành ! Nó chẳng biết thương người đồng
loại, mà lại dám xin tha tội cho mình ! Nó chỉ là
người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội
cho nó ? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận
thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà
trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều
răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của
Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
ĐÁP CA: Tv 102: 1-2, 3-4, 9-10, 11-12
Đáp: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,/ Người
chậm giận và giàu tình thương./
Xướng 1.- Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân
tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! Chúc tụng Chúa đi,
hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Xướng 2.- Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi
khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân
nghĩa với lượng hải hà.
Xướng 3.- Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà
xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Xướng 4.- Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình
Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông
đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa
cũng ném thật xa ta.
BÀI ĐỌC II: Rm 14: 7-9
Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Ki-tô.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ
gửi tín hữu Rô-ma.
Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho
chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.
Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng

là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta
vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại
chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 13: 34
Alleluia,/ alleluia./ - Chúa nói:/ "Thầy ban cho
anh em một điều răn mới,/ là anh em hãy yêu thương
nhau,/ như Thầy đã yêu thương anh em."/ - Alleluia.
TIN MỪNG: Mt 18: 21-35
Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy
mươi lần bảy.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mátthêu.
- Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi
rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến
con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần
không ?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến
bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Vì thế,
Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia
muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.
Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một
kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì
để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất
cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình
xuống lạy lục : 'Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.' Tôn chủ của tên đầy tớ ấy
liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món
nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một
người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền
túm lấy, bóp cổ mà bảo: 'Trả nợ cho tao !' Bấy giờ,
người đồng bạn sấp mình xuống van xin : 'Thưa anh,
xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.'
Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho
đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy,
các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với
tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho
đòi y đến và bảo: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết
số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến
lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao ?' Rồi tôn chủ
nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến
ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở
trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi
người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh
em mình."
Tin Mừng của Chúa.
- Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

