PHỤNG SỰ

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIÁO XỨ THÁNH THOMAS AQUINAS
CHÚA NHẬT 25-10-2020

LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY
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 XXX THƯỜNG NIÊN-NĂM A
Mt 22:34-40

Ý lễ hôm nay và trong tuần này:

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 25 năm
Hôn Phối do anh chị Dũng-Nguyệt xin
- Linh hồn Gioakim do a/c Thủ-Hằng và a/c HữuTâm xin
- Xin Chúa chữa lành bệnh tật để có được người con
do anh chị Tuấn-Thoảng xin
- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do anh chị Khiêm-Hằng
xin
- Linh hồn Inhaxiô do ông bà Trần Văn Gương xin
- Linh hồn Maria Ngô Thị Cậy do gia đình xin
- Linh hồn bà Cố Maria Mai Thị Tin do gia đình xin

25/10/2020: Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên-Năm A
26/10/2020: Thứ hai sau Chúa Nhật 30 Thường Niên
27/10/2020: Thứ ba sau Chúa Nhật 30 Thường Niên
28/10/2020: Kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông
Đồ, Lễ Kính
29/10/2020: Thứ năm sau Chúa Nhật 30 Thường Niên
30/10/2020: Thứ sáu sau Chúa Nhật 30 Thường Niền
31/10/2020: Thứ bảy sau Chúa Nhật 30 Thường Niên
01/11/2020: Lễ Các Thánh Nam Nữ

-----------------------------------------------------------Suy Niệm (Mt 22:34-40)

Chúng ta thường ngại xét mình trước khi xưng tội. Nếu
xét mình sơ sài dựa trên Mười Ðiều Răn, có khi ta thấy
mình chẳng có tội gì nghiêm trọng: không trộm cắp, không
tham lam, không giết người... Thật ra xét mình không phải
là làm bản tự kiểm trước một danh sách những luật cấm và
luật buộc, cho bằng là đặt mình trước Thiên Chúa và tha
nhân. Tôi phải thành thật tự hỏi: Tôi có thực sự yêu mến
Thiên Chúa không? Tôi có thực sự yêu mến anh chị em tôi
không? Tất cả điều răn được tóm trong một động từ: yêu.
Tình yêu là cốt lõi của đời sống Kitô hữu, vì Thiên Chúa là
Tình Yêu.
Yêu là bước vào một đại dương mênh mông, là dấn thân
trên một con đường dài hun hút. Chúng ta chẳng bao giờ
thấy mình yêu đủ. Tình yêu cứ vẫy gọi ở phía trước, và mở
ra những cánh cửa không ngờ. Giới hạn tình yêu là bóp
chết tình yêu. Chẳng có động từ nào bị hiểu sai cho bằng
động từ yêu. Báo chí phim ảnh làm cho ta nghĩ rằng yêu chỉ
là chuyện quan hệ giữa hai cô cậu. Hành vi chiếm đoạt theo
bản năng lại được gọi là yêu. Chúng ta cần trả lại ý nghĩa
cao đẹp cho động từ này. Yêu mến Thiên Chúa là điều răn
số một. Không phải chỉ dành cho Ngài phần lớn trái tim,
Ngài đòi tất cả trái tim của tôi, tất cả con người của tôi. Hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Ai trong chúng ta dám tự
hào mình đã sống trọn vẹn điều răn thứ nhất? Càng lúc tôi
càng thấy Chúa bị mất chỗ trong tim tôi. Tôi không có giờ
cầu nguyện và tĩnh tâm. Chúa Nhật là ngày tranh thủ làm
thêm. Mối lo toan quá mức về cuộc sống vật chất làm đời
sống thiêng liêng bị sa sút. Ðiều răn thứ hai cũng quan
trọng không kém: yêu người thân cận như chính mình.
Chúng ta yêu bản thân mình biết chừng nào! Chúng ta chỉ
muốn điều tốt cho mình đến nỗi lắm khi làm điều xấu cho
người khác. Cần coi tha nhân như một cái tôi khác của
mình. Họ cũng cần được tôn trọng, cảm thông và yêu mến.
Có biết bao thiệt hại tôi đã gây cho anh em tôi. Thái độ
sống của tôi đã làm khổ bao người khác. Hai điều răn trên
không thể tách rời nhau. Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn
đến yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên Thiên
Chúa. Người Kitô đi từ nhà thờ ra chợ rồi lại từ chợ vào
nhà thờ. Ngoài chợ, họ gặp Chúa nơi anh em. Trong nhà
thờ, họ gặp anh em nơi Chúa.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Xh 22: 20-26
Nếu các ngươi ức hiếp mẹ góa con côi, thì cơn giận
Ta sẽ bốc lên chống lại các ngươi.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành.
Đức Chúa phán thế này: "Người ngoại kiều, ngươi
không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi
đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập. Mẹ goá con côi, các
ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó
kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn
giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các
ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con
các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người
trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền,
thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không
được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của
người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó
trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để
làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ ? Nó mà kêu
cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
ĐÁP CA: Tv 17: 2-3a, 3bc-4, 47 và 51ab
Đáp: Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là
sức mạnh của con./
Xướng 1. - Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức
mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là
Đấng giải thoát con.
Xướng 2. - Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho
con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền
năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng
xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi
quân thù.
Xướng 3. - Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người
là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là
Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao
cho Đức Vua chính Người đã lập.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1: 5c-10
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng, để phụng sự Thiên
Chúa và chờ đợi Con của Người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phao-lô
Tông Đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, anh em biết, khi ở với anh em,
chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;
còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi
gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi
gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy
anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Makê-đô-ni-a và miền A-khai-a. Quả thế, từ nơi anh
em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đôni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe
biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến
chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói
về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh
em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng
mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự
Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi
Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên
Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su,
Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
Đó là Lời Chúa.
- Tạ ơn Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14: 23
Alleluia,/ alleluia./ - Chúa nói:/ "Ai yêu mến
Thầy,/ thì sẽ giữ lời Thầy. / Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy./ Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy."/
- Alleluia.
TIN MỪNG: Mt 22: 34-40
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mátthêu.
- Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc
phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp
nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi
Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong
sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng
nhất?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn
và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất
và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng
giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn
sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy."
Tin Mừng của Chúa.
- Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

