
CHÚA NHẬT 23 
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1     Ed 33,7-9

Bài trích sách ngôn sと Ê-dê-ki-en.

A泳c Chúa phán nh逢 sau : “Ph亥n ng逢挨i, h叡i con ng逢運i, Ta đã đ員t ng逢挨i làm ng逢運i canh 
gác cho nhà Ít-ra-en. Ng逢挨i s胤 nghe l運i t瑛 mi羽ng Ta phán ra, r欝i thay Ta báo cho chúng 
bi院t. N院u Ta phán v噂i k飲 gian ác r茨ng : ‘H叡i tên gian ác, ch逸c ch逸n ng逢挨i ph違i ch院t’, mà 
ng逢挨i không ch鵜u nói đ吋 c違nh cáo nó t瑛 b臼 con đ逢運ng x医u xa, thì chính k飲 gian ác 医y s胤 
ph違i ch院t vì t瓜i c栄a nó, nh逢ng Ta s胤 đòi ng逢挨i đ隠n n嬰 máu nó. Ng逢嬰c l衣i, n院u ng逢挨i đã 
báo cho k飲 gian ác ph違i t瑛 b臼 con đ逢運ng c栄a nó mà tr荏 l衣i, nh逢ng nó không tr荏 l衣i, thì 
nó s胤 ph違i ch院t vì t瓜i c栄a nó ; còn ng逢挨i, ng逢挨i s胤 c泳u đ逢嬰c m衣ng s嘘ng mình.”

Aáp ca    Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (A. c.7b và 8a)

A. Ngày hôm nay, ⇔ずc gì anh em nghe tiｘng Chúa !
Ng⇔ぜi phán : Các ng⇔¬i chず cとng lòng.
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Hãy đ院n đây ta reo hò m瑛ng Chúa,
tung hô Ng逢運i là Núi Aá đ瓜 trì ta,
vào tr逢噂c Thánh Nhan dâng l運i c違m t衣,
cùng tung hô theo đi羽u hát cung đàn.

A. Ngày hôm nay, ⇔ずc gì anh em nghe tiｘng Chúa !
Ng⇔ぜi phán : Các ng⇔¬i chず cとng lòng.

Hãy vào đây ta cúi mình ph栄 ph映c,
qu┻ tr逢噂c tôn nhan Chúa là A医ng d詠ng nên ta.
B荏i chính Ng逢運i là Thiên Chúa ta th運,
còn ta là dân Ng逢運i lãnh đ衣o,
là đoàn chiên tay Ng逢運i d磯n d逸t.

A. Ngày hôm nay, ⇔ずc gì anh em nghe tiｘng Chúa !
Ng⇔ぜi phán : Các ng⇔¬i chず cとng lòng.

Ngày hôm nay, 逢噂c gì anh em nghe ti院ng Chúa !
Ng逢運i phán : “Các ng逢挨i ch噂 c泳ng lòng
nh逢 t衣i Mê-ri-ba, nh逢 ngày 荏 Ma-xa trong sa m衣c,
n挨i t鰻 ph映 các ng逢挨i đã t瑛ng thách th泳c
và dám th穎 thách Ta, dù đã th医y nh英ng vi羽c Ta làm.

A. Ngày hôm nay, ⇔ずc gì anh em nghe tiｘng Chúa !
Ng⇔ぜi phán : Các ng⇔¬i chず cとng lòng.

Bài đ丑c 2    Rm 13,8-10

Bài trích th⇔ thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín hのu Rô-ma.

Th逢a anh em, anh em đ瑛ng m逸c n嬰 gì ai, ngoài món n嬰 
t逢挨ng thân t逢挨ng ái ; vì ai yêu ng逢運i, thì đã chu toàn 
L隠 Lu壱t. Th壱t th院, các đi隠u r<n nh逢 : Ng逢挨i không đ逢嬰c 
ngo衣i tình, không đ逢嬰c gi院t ng逢運i, không đ逢嬰c tr瓜m c逸p, 
không đ逢嬰c ham mu嘘n, c┡ng nh逢 các đi隠u r<n khác, đ隠u 
tóm l衣i trong l運i này : Ng逢挨i ph違i yêu ng逢運i thân c壱n nh逢 
chính mình. Aã yêu th逢挨ng thì không làm h衣i ng逢運i đ欝ng 
lo衣i ; yêu th逢挨ng là chu toàn L隠 Lu壱t v壱y.

Tung hô Tin M瑛ng    2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong A泳c Ki-tô, Thiên Chúa đã 
cho th院 gian đ逢嬰c hoà gi違i v噂i Ng逢運i, và giao cho chúng 
tôi công b嘘 l運i hoà gi違i. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng    Mt 18,15-20

Tin M瑛ng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi 医y, A泳c Giê-su nói v噂i các môn đ羽 r茨ng : “N院u ng逢運i 
anh em c栄a anh trót ph衣m t瓜i, thì anh hãy đi s穎a l厩i nó, 
m瓜t mình anh v噂i nó mà thôi. N院u nó ch鵜u nghe anh, thì 
anh đã chinh ph映c đ逢嬰c ng逢運i anh em. Còn n院u nó không 

ch鵜u nghe, thì hãy đem theo m瓜t hay hai ng逢運i n英a, đ吋 
m丑i công vi羽c đ逢嬰c gi違i quy院t, c<n c泳 vào l運i hai ho員c ba 
ch泳ng nhân. N院u nó không nghe h丑, thì hãy đi th逢a H瓜i 
Thánh. N院u H瓜i Thánh mà nó c┡ng ch鰯ng nghe, thì hãy 
k吋 nó nh逢 m瓜t ng逢運i ngo衣i hay m瓜t ng逢運i thu thu院.

“Th亥y b違o th壱t anh em : d逢噂i đ医t, anh em ràng bu瓜c 
nh英ng đi隠u gì, trên tr運i c┡ng s胤 ràng bu瓜c nh逢 v壱y ; d逢噂i 
đ医t, anh em tháo c荏i nh英ng đi隠u gì, trên tr運i c┡ng s胤 tháo 
c荏i nh逢 v壱y.

“Th亥y còn b違o th壱t anh em : n院u 荏 d逢噂i đ医t, hai ng逢運i 
trong anh em h嬰p l運i c亥u xin b医t c泳 đi隠u gì, thì Cha Th亥y, 
A医ng ng詠 trên tr運i, s胤 ban cho. Vì 荏 đâu có hai ba ng逢運i 
h丑p l衣i nhân danh Th亥y, thì có Th亥y 荏 đ医y, gi英a h丑.”

Reading 1   EZ 33:7-9

Thus says the LORD: You, son of man, I have appointed 
watchman for the house of Israel; when you hear me say 
anything, you shall warn them for me. If I tell the wick-

ed, “O wicked one, you shall surely die,” and you do not 
speak out to dissuade the wicked from his way, the wick-

ed shall die for his guilt, but I will hold you responsible 
for his death. But if you warn the wicked, trying to turn 
him from his way, and he refuses to turn from his way,
he shall die for his guilt, but you shall save yourself.

Responsorial Psalm   PS 95:1-2, 6-7, 8-9

R. If today you hear his voice, harden not your hearts.

Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him.

R. If today you hear his voice, harden not your hearts.

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
and we are the people he shepherds, the lock he guides.

R. If today you hear his voice, harden not your hearts.

Oh, that today you would hear his voice:
“Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works.”
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
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Reading 2   ROM 13:8-10

Brothers and sisters: Owe nothing to anyone, except to 
love one another; for the one who loves another has ful-
illed the law. The commandments, “You shall not com-

mit adultery; you shall not kill; you shall not steal; you 
shall not covet,” and whatever other commandment there 
may be, are summed up in this saying, namely, “You shall 
love your neighbor as yourself.”  Love does no evil to the 
neighbor; hence, love is the fulillment of the law.

Alleluia   2 COR 5:19

Alleluia, alleluia. God was reconciling the world to him-

self in Christ and entrusting to us the message of recon-

ciliation. Alleluia.

Gospel   MT 18:15-20

Jesus said to his disciples: “If your brother sins against 
you, go and tell him his fault between you and him alone. 
If he listens to you, you have won over your brother. If 
he does not listen, take one or two others along with you,
so that ‘every fact may be established on the testimony 
of two or three witnesses.’ If he refuses to listen to them, 
tell the church.  If he refuses to listen even to the church,
then treat him as you would a Gentile or a tax collector. 
Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be 
bound in heaven, and whatever you loose on earth shall 
be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of 
you agree on earth about anything for which they are to 
pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. 
For where two or three are gathered together in my name,
there am I in the midst of them.”

S茨ng bác ái, 
hi亥p thông 

｣ぐ cùng nhau th┵ng tiゑn
S嘘ng trong Giáo h瓜i Chúa Kitô

“Hi羽p nh医t nhân danh Chúa Giêsu”, bác ái, tha th泳 cho 
nhau và giúp nhau th<ng ti院n là đi隠u ai c┡ng mu嘘n và c亥n 
làm. Aây không đ挨n gi違n ch雨 là t逢挨ng quan xã h瓜i trong 
cu瓜c s嘘ng hàng ngày. Vi羽c s穎a l厩i huynh đ羽 đã có trong 
sách Lêvi: “Ng逢挨i không đ逢嬰c đ吋 lòng ghét ng逢運i anh 
em, nh逢ng ph違i m衣nh d衣n qu荏 trách ng逢運i đ欝ng bào, nh逢 

th院, ng逢挨i s胤 kh臼i mang t瓜i vì nó ” (Lv 19, 17). Vì bác ái 
v噂i dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkiel “tr荏 nên ng逢運i 
lính canh nhà Israel”, và truy隠n ông ph違i nói cho “k飲 gian 
ác b臼 đ逢運ng l嘘i mình”, đ吋 đ逢嬰c s嘘ng, n院u không “thì 
chính k飲 gian ác s胤 ch院t” (x. Ed 33, 7-9).

Thánh Phaolô nói: “Anh em ch噂 m逸c n嬰 ai ngoài vi羽c 
ph違i yêu m院n nhau” (Rm 13, 8). Thì ra chúng ta ph違i m逸c 
n嬰 nhau v隠 tình m院n. Cùng m瓜t thân th吋 m亥u nhi羽m A泳c 
Kitô, thánh Phaolô m運i g丑i ta m員c l医y tâm tình c栄a A泳c 
Kitô, s嘘ng hi隠n lành, khiêm nh逢運ng và liên đ噂i v噂i nhau. 
B荏i t医t c違 đ隠u do Thiên Chúa t衣o d詠ng, đ逢嬰c A泳c Giêsu 
Kitô c泳u chu瓜c, chúng ta là anh em v噂i nhau trong Chúa, 
nên hãy đ嘘i x穎 v噂i nhau b茨ng tình yêu và lòng m院n, vì 
toàn b瓜 lu壱t c栄a Thiên Chúa đ逢嬰c nên tr丑n trong tình yêu, 
k吋 c違 M逢運i Ai隠u R<n “và n院u có đi隠u lu壱t nào khác, thì 
c┡ng tóm l衣i trong l運i này là: Ng逢挨i hãy yêu m院n k飲 khác 
nh逢 chính mình” (x. Rm 13, 8-10).

Tình yêu và s詠 kiên nh磯n

L運i thánh Phaolô trong bài ca đ泳c ái: ” Lòng yêu th逢挨ng 
không làm h衣i k飲 khác “(1Cr, 9), cho th医y Giáo h瓜i đ逢嬰c 
qui t映 làm thành Thân Th吋 Chúa Kitô, lãnh nh壱n s泳 m衣ng 
bày t臼 Thân Th吋 này theo ý mu嘘n c栄a Thiên Chúa. Chúng 
ta là nh英ng chi th吋 c栄a cùng m瓜t Thân Th吋, tuy khác 
nhau, nh逢ng cùng qui v隠 Giáo h瓜i, liên đ噂i v噂i nhau nh逢 
m瓜t b違n giao h逢荏ng tình bác ái. Nên ai ph衣m l厩i, ng逢運i 
医y thi院u tình bác ái không ch雨 v噂i m瓜t ng逢運i, mà con đ嘘i 
v噂i toàn thân th吋.

C泳 s詠 th逢運ng ai xúc ph衣m đ院n ta, ta không can thi羽p gì 
h院t. Vi羽n c噂: nó đã xúc ph衣m đ院n tôi! Tôi s胤 không nói gì 
h院t, d泳t khoát là không. V壱y làm gì bây gi運? Nó đã xúc 
ph衣m đ院n tôi: M逸t đ隠n m逸t, r<ng đ隠n r<ng 逢? Aây không 
ph違i là gi違i pháp, làm th院 s詠 x医u s胤 x医u h挨n. Tôi s胤 đi g員p 
anh em và nói: Anh đã làm t鰻n th逢挨ng tôi, không đ逢嬰c! 
Anh đ逢嬰c Thiên Chúa t衣o d詠ng, vì tình bác ái, tôi ph違i 
kéo anh v隠. Chúng ta không lo衣i tr瑛 vì l厩i cá nhân h丑, 
nh逢ng giúp h丑 s穎a mình đ吋 tr荏 nên x泳ng đáng trong c瓜ng 
đoàn mà h丑 là thành viên.

Chúa Giêsu đ逢a ra các c医p đ瓜 hành x穎 v噂i anh em trong 
c瓜ng đoàn, d詠a trên s詠 tôn tr丑ng và yêu th逢挨ng l磯n nhau 
mi宇n sao l嬰i đ逢嬰c ng逢運i anh em. Tin M瑛ng (Mt 18, 15-
20) cho th医y, tình yêu huynh đ羽 ch医t ch泳a trách nhi羽m 
h厩 t逢挨ng, n院u anh em có l厩i, tôi ph違i th吋 hi羽n tình yêu 
v噂i h丑, tr逢噂c h院t, nói chuy羽n riêng v噂i anh v隠 sai l亥m mà 
anh đã nói hay làm là không t嘘t. Hành vi này đ逢嬰c g丑i 
là s穎a l厩i huynh đ羽: đây không ph違i là ph違n 泳ng đ嘘i v噂i 
hành vi ng逢運i ph衣m l厩i, nh逢ng là c穎 ch雨 yêu th逢挨ng dành 
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cho ng逢運i anh em. Thánh Augustinô nói: “Anh 医y đã xúc 
ph衣m b衣n, và khi xúc ph衣m, anh 医y đã làm cho b衣n t鰻n 
th逢挨ng: b衣n không quan tâm đ院n th逢挨ng tích c栄a ng逢運i 
anh em b衣n sao? (…) V壱y, hãy quên đi nh英ng sai l亥m h丑 
đã x穎 v噂i b衣n, ch泳 không ph違i là v院t th逢挨ng b衣n ph違i 
ch鵜u vì ng逢運i anh em” (Discours 82, 7).

Và n院u nó không ch鵜u nghe ng逢挨i? C医p ti院p theo, hãy 
nói chuy羽n v隠 anh ta v噂i hai ho員c ba ng逢運i đ吋 giúp anh 
ý th泳c h挨n v隠 nh英ng gì anh đã làm; n院u anh ta v磯n b臼 
ngoài tai, b医t ch医p đi隠u này, ph違i nói cho c瓜ng đoàn; và 
n院u anh ta không nghe c瓜ng đoàn, thì ph違i làm cho anh 
ta nh壱n ra r茨ng chính anh t詠 tách bi羽t kh臼i c瓜ng đoàn H瓜i 
Thánh. A員t ra kh臼i c瓜ng đoàn thành viên không ch鵜u h嘘i 
c違i, không có ngh┄a là lên án. Chúng ta c亥n ph違i gi英 liên 
h羽 v噂i nhau, vì đây là m嘘i liên h羽 do Thánh Th亥n thêu 
d羽t. Chúng ta b逢噂c vào trong c瓜ng đoàn và xây đ逸p bình 
an đ吋 mang l衣i cho s泳c s嘘ng cho c瓜ng đoàn. Dù gi噂i h衣n 
c┡ng nh逢 khuy院t đi吋m cá nhân ta, chúng ta v磯n đ逢嬰c m運i 
g丑i đón nh壱n s穎a l厩i nhau trong tình huynh đ羽 và giúp đ叡 
ng逢運i khác qua vi羽c s詠 t院 nh鵜 này. Aây trách nhi羽m s嘘ng 
c栄a chúng ta v噂i nhau.

Hoa qu違 c栄a đ泳c ái

Khi áp d映ng h院t m丑i cách, v磯n không có hi羽u qu違, chúng 
ta hãy phó thác ng逢運i anh em cho lòng nhân h壱u c栄a 
Thiên Chúa: “Lòng yêu th逢挨ng không làm h衣i k飲 khác. 
V壱y yêu th逢挨ng là chu toàn c違 l隠 lu壱t ” (Rm 13, 10).

Hoa qu違 c栄a đ泳c ái trong c瓜ng đoàn là c亥u nguy羽n: ” 雲 
đâu có hai ho員c ba ng逢運i t映 h丑p nhân danh Th亥y, thì Th亥y 
荏 gi英a nh英ng ng逢運i 医y “(Mt 18, 19-20). Chúng ta qu違 
quy院t: 雲 đâu có tình yêu, 荏 đó có Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Th亥n ng詠 tr鵜. C亥u nguy羽n cá nhân ch逸c ch逸n 
là quan tr丑ng, c亥n thi院t, nh逢ng Chúa b違o đ違m s詠 hi羽n 
di羽n c栄a mình trong c瓜ng đoàn ngay c違 c瓜ng đoàn nh臼, vì 
nó qui chi院u vào s詠 hi羽p thông hoàn h違o c栄a Thiên Chúa 
Ba Ngôi. Origen nói r茨ng “chúng ta ph違i th詠c hi羽n b違n 
giao h逢荏ng này” ngh┄a là s詠 hòa h嬰p trong c瓜ng đoàn tín 
h英u.

Có ng逢運i s胤 nói: chúng tôi đang t映 h丑p v噂i nhau trong 
cùng m瓜t khuôn viên nhà th運, đang l逸ng nghe ti院ng c栄a 
m映c t穎 chúng tôi, cùng hát thánh ca và hi羽p nh医t trong l運i 
c亥u nguy羽n, chúng tôi ch鰯ng đang nhân danh Chúa mà t映 
h丑p v噂i nhau đó sao? Làm gì có s詠 b医t hòa?

Aúng, chúng ta là m瓜t gia đình đang đ逢嬰c cùng m瓜t m映c 
t穎 h逢噂ng d磯n, không có chia r胤, n院u bình t┄nh l衣i, thinh 
l員ng ra kh臼i nhà th運, nh英ng l運i ch雨 trích, xúc ph衣m ng逢運i 

khác, kèm theo là ghen t鵜, đ嘘 k液 và tham lam, h壱n thù, d嘘i 
trá và gian l壱n … tình bác ái đ逢嬰c đ員t ra. Vì v壱y, chúng 
ta hãy tôn tr丑ng Bàn Ti羽c Thánh, Chúa Kitô đã hy sinh vì 
chúng ta, chúng ta hãy thông hi羽p v噂i nhau.

Lm Antôn Nguy宇n V<n A瓜

LỊCH TRONG TUẦN
 

06         CHÚA NH一T 23 MÙA TN. 
             Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Ai ph違i tham gia vào vi羽c th詠c hi羽n công ích?
T. M厩i ng逢運i ph違i tích c詠c tham gia và c鰻 võ vi羽c th詠c 
hi羽n công ích, theo đ鵜a v鵜 và vai trò c栄a mình.

CHIA S引

Ca dao Vi羽t Nam có câu: “Có làm thì m噂i có <n; Không 
d逢ng ai d宇 mang ph亥n đ院n cho”.
Chuy羽n nh臼 nh逢 m瓜t b英a <n trong gia đình, mà còn 
c亥n đ院n m厩i ng逢運i ph違i tham gia, đóng góp công s泳c. 
Thì ph逢挨ng chi ng逢運i không làm gì, c泳 ng欝i mát <n bát 
vàng là k飲 <n c逢噂p c挨m chim, c逢噂p công s泳c c栄a k飲 
khác, thì k飲 医y th壱t không x泳ng đáng làm ng逢運i.
Vi羽c nh臼, vi羽c t逢 mà còn c亥n đ院n công s泳c c栄a nhi隠u 
ng逢運i, ph逢挨ng chi vi羽c công ích, càng c亥n đ院n s詠 đoàn 
k院t, chung s泳c, chung lòng c栄a nhi隠u ng逢運i m噂i đ衣t 
đ逢嬰c k院t qu違 t嘘t.
V壱y, m厩i ng逢運i ph違i tích c詠c tham gia và c鰻 võ vi羽c 
th詠c hi羽n công ích, theo đ鵜a v鵜, vai trò và kh違 n<ng c栄a 
mình. Ví d映 nh逢 xây d詠ng tr逢運ng h丑c, s穎a ch英a đ逢運ng 
xá, c亥u c嘘ng, b羽nh vi羽n…

07        Th泳 Hai. 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
08        Th泳 Ba. SINH NH一T A永C M因. L宇 kính.
            Mk 5,1-4a ho員c Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
09        Th泳 T逢. 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
10        Th泳 N<m. 1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38
11        Th泳 Sáu tu亥n. 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
12        Th泳 B違y. Danh thánh M姻 Maria (Tr)
            1 Cr 10,14-22; Lc 6,43-49

13        CHÚA NH一T 24 MÙA TN. 
            Hc 27,30-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
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THÔNG BÁO

KHAI GI謂NG CH姶愛NG TRÌNH GIÁO LÝ A永C 
TIN VÀO NGÀY TH永 B謂Y 3/10/2020.

Kính th逢a quý ph映 huynh, A衣i D鵜ch Covid 19 v磯n đang 
ti院p di宇n, theo s詠 h逢噂ng d磯n c栄a Giáo Ph壱n, chi院u theo lá 
th逢 đ隠 ngày 26/8/2020. Giáo ph壱n khuyên nên đ吋 ch逢挨ng 
trình h丑c V<n Hóa t瑛 các tr逢運ng 鰻n đ鵜nh trong tháng 9, sau 
đó Giáo x泳 s胤 b逸t đ亥u cho ch逢挨ng trình h丑c giáo lý đ吋 b違o 
đ違m an toàn h挨n cho các em. Vì th院, chúng con quy院t đ鵜nh 
d運i ngày khai tr逢運ng Giáo Lý A泳c Tin Thi院u Nhi vào th泳 
B違y ngày 03/10/20. V壱y, t瑛 nay cho đ院n 3/10 xin quý Ph映 
Huynh ti院p t映c ghi danh cho các em đ吋 Ban Giáo D映c s逸p 
x院p ch厩 cho các em. Kính báo.

L右 B蔚N M萎NG HUYNH AOÀN AA MINH GIUSE 
HOÀNG L姶愛NG C謂NH NGÀY 06/9/20

L宇 kính Thánh Giuse Hoàng L逢挨ng C違nh vào ngày th泳 
B違y 5/9/20. Giáo x泳 xin chúc m瑛ng ngày b鰻n m衣ng Huynh 
Aoàn Giuse Hoàng L逢挨ng C違nh. Theo y隠u c亥u c栄a Ban 
Ph映c V映  quý Cha s胤 dâng Thánh l宇 lúc 9 gi運 30 sáng th泳 
B違y và 9 gi運 sáng Chúa nh壱t ngày 6/9/20. Xin kính m運i 
quý thành viên Huynh Aoàn cùng tham d詠. Vì trong hoàn 
c違nh A衣i D鵜ch, nhi隠u v鵜  không tham d詠 thánh l宇 t衣i nhà 
th運 đ逢嬰c, quý v鵜 có th吋 hi羽p thông trong thánh l宇 Tr詠c 
tuy院n.

Trích Tr逢運ng thi t穎 A衣o.
Trùm h丑 Giuse Hoàng L逢挨ng C違nh
Sinh Quý Mùi (1763) quê t雨nh B逸c Giang
L逢挨ng y ch英a b羽nh đ違m đang
B羽nh nhân t壱n t映y thu嘘c thang dân nghèo

Là tín h英u luôn theo truy隠n giáo
Luôn h<ng say, loan báo Tin m瑛ng
Nh英ng ng逢運i h医p h嘘i b医t 逢ng
C映 xin r穎a t瓜i, cho t瑛ng b羽nh nhân

Giáo dân Th鰻 H衣 c亥n Trùm h丑
Tín nhi羽m c映 C違nh, h丑 đã b亥u
Ngày đêm ch鰯ng ng衣i n挨i đâu
Thu嘘c thang r穎a t瓜i, ngõ h亥u m運i đi … 

Kh医n xin Thánh Giuse Hoàng L逢挨ng C違nh  là giáo dân, là 
tr逢荏ng gia đình, là ông Trùm và và th亥y thu嘘c … th逢挨ng  
đ院n quý thành viên c栄a Huynh Aoàn. Xin cho h丑 luôn theo 
g逢挨ng b逸t ch逢噂c ngài. A衣i D鵜ch Covid 19 v磯n còn ti院p 
di宇n, xin thánh nhân b亥u c穎 tr逢噂c m員t Chúa cho b羽nh d鵜ch 
chóng qua và s噂m có thu嘘c ch栄ng ng瑛a cho m丑i ng逢運i trên 
th院 gi噂i đ逢嬰c bình an.

XIN TI陰N GIÚP CHO A遺T THÁNH

Kính th逢a quý v鵜, v噂i s詠 đ欝ng ý c栄a A泳c Giám M映c A鵜a 
Ph壱n, xin quý v鵜 cùng giúp đ叡 cho S泳 V映 gìn gi英 đ医t Thánh 
là các n挨i có Thánh Tích, Nhà Th運, Tu Vi羽n, Tr逢運ng H丑c 
Công Giáo….A泳c Giáo Hoàng Phanxico quy院t đ鵜nh đ鰻i 
ngày  xin ti隠n l亥n hai giúp cho A医t thánh vào ngày Chúa 
nh壱t 13/9/2020. Kính xin quý v鵜 b噂t chút tài chánh cùng 
nhau giúp đ叡 cho s泳 v映 gìn gi英 A医t Thánh. Giáo x泳 s胤 đ吋 
Bao Th逢 và Gi臼 Xin Ti隠n cu嘘i nhà Th運 đ吋 chúng ta cùng 
giúp đ叡. Kính xin.

DANH SÁCH NH頴NG GIA AÌNH CÓ NG姶云I QUA 
A云I THÁNG 9.

Kính báo và m運i quý gia đình đ院n tham d詠 thánh l宇 lúc 
6 gi運 các bu鰻i chi隠u trong tu亥n theo ngày ng逢運i thân 
qua đ運i

1. Giuse V┡ Tr亥n Don 27 tu鰻i. M医t ngày 06/09/2015.
Chúa nh壱t ngày 06/09/2020.
2. Ông Vincente A員ng V<n Bính 65 tu鰻i. M医t ngày 
06/09/2002. Chúa nh壱t ngày 06/09/2020.
3. Ch鵜 Maria Nguy宇n Kim Ph逢嬰ng 38 tu鰻i. M医t ngày 
12/09/1997.Th泳 Hai ngày 12/09/2020.
4. Ông Giuse Nguy宇n V<n Nhì 86 tu鰻i. M医t ngày 
13/09/2012.Th泳 Hai ngày 13/09/2020.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU M蔭N 
XIN C永U R姥I CÁC LINH H唄N.

NH頴NG NG姶云I GIÚP GIÁO X永 TRONG TU井N

Các ch英 vi院t t逸t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti隠n m員t: Tm

1. A. C V┡ Hi吋n & Th違o (Tm)  #398 $500.00
2. Ô. B Nguy宇n C穎 & Vi羽t (Tm) #136 $500.00
3. Bác Tr亥n Th鵜 Tho (Tm)#502  $400.00
4. A. C Tr亥n Quang & Th栄y (Tm)#365 $300.00
5. Aám Tang Nguy宇n Thu Th栄y  $200.00
6. Ô. B V┡ Hu┻nh & Y院n (Ck)#399 $200.00
7. A. C D逢挨ng Hà & Hu羽 (Ck)#67 $200.00
8. Hai Cha V逢嬰ng & Liêm  $200.00
9. A. C Lê M悦 & Hòa (Ck)#94  $100.00
10. A. C V┡ C逢運ng & Hi隠n (Ck)#641 $100.00
11. A. C V┡ Túy & H欝ng (Ck)#394 $100.00
12. A. C Ph衣m Huy & Hi隠n (Ck)#623 $100.00
13. Ô. B Hoàng Xuân & Kha (Tm)#411 $100.00
14. A.C Nguy宇n Lý & Felex (Tm) #113 $100.00
15. Ô. B V┡ Aình & Thêu (Tm)#393 $100.00
16. A. C Ph逢挨ng Acierto & Justin#636 $80.00
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17. Ô. B Rossi Nguy宇n & Thanh #226 $70.00

T蔚NG C浦NG    $3,350.00

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CN 22 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $1,435.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $900.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $460.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $320.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $3,115.00

KH遺N VÀ B謂O TR営 A萎I H浦I TMLV III 

1. A. C Nguy宇n B衣ch & Tâm (Ck)#123 $200.00
2. Ch鵜 Ph衣m Ph逢挨ng (Tm)#237  $100.00
3. Ch鵜 L逢u Gia B違o (Tm)  $150.00
4. A. C Cái Phong & Uyên  (Tm)#606 $100.00
5. Ch鵜 Ngô Th挨m (Tm)   $70.00

TI陰N THU TRONG THÁNG 8 AÃ G盈I NGÂN HÀNG

1. Chúa nh壱t 2/8/20   $9,680.00
2. Chúa nh壱t 9/8/20   $7,628.26
3. Chúa nh壱t 16/8/20   $13,467.55
4. Chúa nh壱t 23/8/20   $24,820.00
5. Chúa nh壱t 30/8/20   $5,115.00

T蔚NG C浦NG    $60,710.81

TI陰N NH一N KH遺N VÀ B謂O TR営 A萎I H浦I TMLV 
L井N III T洩 NGÀY 9/8-4/9/20 : $26,180.00.

T蔚NG C浦NG Ý L右 THÁNG 8/2020: 414 Ý L右.

Chúng con xin thông báo s嘘 ý l宇 nh壱n  đ逢嬰c  trong tháng 
8 là 414. Hai Cha nh壱n 20 ý l宇. Còn l衣i 394 ý l宇 đã g穎i v隠 
Tu Vi羽n Aa Minh Calgary. Chúng con xin chân thành tri 
s詠 tin t逢荏ng c栄a quý v鵜.

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

51 A. C Ainh  H違i & Thy   $330.00
320 A. C Phan  Tr逢運ng & Hi隠n  $200.00
113 A. C Nguy宇n Th鵜 Lý & Felix  $105.00
37 A. C A員ng  Tính & Lan  $100.00
45 A. C Ainh  Hoà & Thu   $100.00

84 A. C Lâm Thanh & A欝ng  $100.00
149 A. C Nguy宇n H壱u   $100.00
162      $100.00
222 A. C Nguy宇n Quang & Tâm  $100.00
441 A. C Ph衣m Tho衣i & Th栄y  $100.00
584 A. C Bùi  B違o & T挨   $100.00
509 Ch鵜 Nguy宇n Anh Thúy H茨ng  $70.00
130 A. C Nguy宇n C育n & Vui  $60.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $60.00
568 Ch鵜 Nguy宇n Th鵜 M瓜ng Ng丑c  $60.00
234      $50.00
270 Bác Nguy宇n Th鵜 Y院n   $50.00
276 Bà Ph衣m Th鵜 C壱y   $50.00
343 A. C Tr亥n  Hà & Th違o   $50.00
392 A. C Ph衣m Nhân & Huy隠n  $50.00
395 A. C V┡ Ai隠u & Tâm   $50.00
423 A. C Nguy宇n  Hùng & Lan  $50.00
564 Ô. B Nguy宇n V<n Mão  $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C盈 CAO A因P, T遺M 
LÒNG BÁC ÁI VÀ TH姶愛NG XÓT BAO LA QUÝ V卯 AANG DÀNH 
CHO GIÁO X永 LÚC C愛N A萎I D卯CH. TRONG KHI GIA AÌNH 
QUÝ V卯 C┠NG G咽P NH頴NG KHÓ KH;N. XIN CHÚA LÀ A遺NG 
TH姶雲NG CÔNG BAN G遺P 7 L井N TRÊN GIA AÌNH QUÝ V卯 (HC 
35,10). QUÝ CHA LUÔN C井U NGUY烏N CHO QUÝ GIA AÌNH

Xin Chúa th⇔¬ng chúc lành 
và ban muôn ¬n cho Quý Vお
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