
 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phoenix, Arizona 
 

 

 

 

CHUÙA NHAÄT 18 QUANH NAÊM, NAÊM C 

Ngaøy 4 thaùng 8 naêm 2019 

SỨ MỆNH 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Phoenix 

là cộng đoàn đức tin, hiệp nhất và yêu thương. 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 

GIỜ LỄ CHÚA NHẬT  

• Thứ Bảy: 6:00 PM 

• Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM 

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG 

Thứ Hai – Thứ Sáu 

• 7:00 PM Kinh Mân Côi 

• 7:30 PM Thánh lễ 

Thứ Bảy 

• 8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ 

• Thứ Sáu đầu tháng sau lễ 7:30 PM 

• Chúa Nhật đầu tháng lúc 1:10 PM 

dành cho giới trẻ 

GIẢI TỘI 

• 25 phút trước các Thánh Lễ 

RỬA TỘI TRẺ EM 

• Sau lễ 10 giờ Chúa nhật thứ ba 

hàng tháng 

HÔN PHỐI 

• Xin liên lạc cha xứ trước 9 tháng 

XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

• Liên lạc các cha bất cứ lúc nào 
 

 

2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 

pastor@cttdvnphx.org | http://www.cttdvnphx.org 

 

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 

 

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN  
CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNG 8 

Ý chung: Cầu cho các gia đình, qua đời sống cầu 

nguyện và thương yêu, biết luôn trở nên “trường học 

nhân bản” hơn. 

 

mailto:pastor@cttdvnphx.org
http://www.cttdvnphx.org/
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THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CHA CHÁNH XỨ 

Fr. Nguyễn Minh Đức, OP  Voice: (602) 395-0421 

     Text:   (623) 312-0455 

CHA PHÓ XỨ 

Fr. Nguyễn Trinh Quang, OP  (832) 774-9693 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

Chủ tịch: Ông Mai Công Nghị  (623) 694-8994 

Phó chủ tịch: Anh Nguyễn Văn Tuy (623) 444-0834 

Thư ký: Anh Ngô Thanh Liêm  (480) 330-3501 

Thủ quỹ: Chị Nguyễn Lệ Hà  (602) 410-4685 

Thủ công hàm: Anh Trần Kiêm  (623) 414-5359 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH 

Chủ tịch: Anh Hà Martin Hoàng  (602) 570-0204 

Phó chủ tịch: Chị Đoàn Thị Tuyết  (602) 320-1506 

Thư ký: Anh Nguyễn Chuẩn  (602) 570-4002 

Thành viên: Anh Tống Quốc Duy  (602) 451-2009 

Thành viên: Ông Nguyễn Đình Xanh (602) 600-7467 

Thành viên: Chị Thảo Kiều   (602) 386-8580 

Thành viên: Chị Nguyễn Thị N. Điệp (623) 628-5496 

CÁC BAN – NGÀNH – ĐOÀN THỂ 

Trường GL & VN: Anh Liêm Ngô (480) 330-3501 

Ban Phụng Vụ: Anh Liêm Phạm  (602) 358-9324 

Ban Lễ Sinh: Anh Kiêm Trần  (623) 414-5359 

Ban Thánh Ca: Chị Loan Hồ  (623) 694-6950 

Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân: B.Cathy (602) 451-1032 

Banh Khánh Tiết: Anh Minh Nguyễn (602) 469-4849 

Ban Bảo Trì: Anh Phong Phạm  (602) 570-1231 

Hội CBMCG: Chị Kim Nguyễn  (602) 358-6041 

Đoàn TNTT: Trưởng Quỳnh Đinh  (623) 282-8835 

Nhóm CEM: Chị Hồng Nguyễn  (602) 628-2957 

Nhóm AEHM: Anh Đoạn Bùi  (623) 570-6944 

Nhóm GĐT: Anh Thái Phạm  (714) 391-2723 

Nhóm TTHN/GĐ: ÔB Phước-Nga (602) 571-4919 

RT Trẻ Em & Tân Tòng: Ô. Nghị  (623) 694-8994 

Tập Nghi Thức Lễ Cưới: Chị Q. Châu (623) 209-4088 

LỊCH PHỤNG VỤ 

CHÚA NHẬT 18 QN, năm C 

Thứ hai 5/8 Trong tuần 18 QN, tr. 

786 

Thứ ba 6/8       Chúa Hiển Dung, Lễ 

kính, tr. 1192 

Thứ tư 7/8 Trong tuần 18 QN, tr. 

794 

Thứ năm 8/8 Thánh Đa Minh,Lm, Tổ 

phụ Dòng Anh Em 

Giảng Thuyết, Lễ nhớ, 

tr. 1193 

Thứ sáu 9/8 Trong tuần 18 QN, tr. 

800 

Thứ bảy 10/8 Thánh Laurenxô, Phó 

tế, tử đạo, Lễ kính, tr. 

1195 

Chúa nhật 11/8 Chúa nhật 19 QN, năm 

C, tr. 808 

 

TRI ÂN CHA PHÓ 
ĐAMINH NGUYỄN 
TRINH QUANG, OP 

Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội 
Đồng Tài Chánh và toàn thể 
giáo dân Giáo Xứ Các Thánh 
Tử Đạo Việt Nam chân thành 
cám ơn Cha Phó Trinh Quang, 
đã hết lòng phục vụ giáo xứ 
trong suốt những năm qua. 
Kính chúc cha thành công và 
nhiều ơn Chúa trong sứ vụ 
mới. Đồng kính chúc 
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BÀI TIN MỪNG 

SẼ ĐƯỢC CÔNG 

BỐ VÀO CHÚA 

NHẬT NGÀY 11 

THÁNG 8. Lc 

12,32-48 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : 

“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em 

đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 

“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm 

lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng 

không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không 

bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng 

của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho 

sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới 

về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở 

ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang 

tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật 

anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và 

đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai 

hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ 

tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh 

em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào 

kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách 

nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, 

vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con 

Người sẽ đến.” 

Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói 

dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi 

người ?” Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản 

gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên 

coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo 

đúng giờ đúng lúc ? Khi chủ về mà thấy đầy tớ 

ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh 

ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên 

coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người 

đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và 

bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say 

sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn 

không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại 

hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất 

tín. 

THÔNG BÁO 
❖ Ngày 3 & 4 tháng 8: Ngày 

chót nhận đơn ghi danh Giáo 

lý & Việt ngữ và Thiếu Nhi 

Thánh Thể sau các thánh lễ. 

Chúng tôi tuyệt đối không 

nhận đơn sau những ngày nói 

trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng 

đang rất cần nhiều thiện 

nguyện viên để dạy các lớp 

Việt ngữ và Giáo lý cho năm 

học mới. Xin liên lạc thầy 

Liêm hoặc Văn Phòng Giáo 

Xứ để biết thêm chi tiết. 

❖ LỚP SAFE 

ENVIRONMENT: Tất cả 

những ai đang tham gia công 

tác thiện nguyện tại giáo xứ, 

theo chỉ thị của ĐGM, phải 

học lại khóa An Toàn Môi 

Trường hàng năm. Quý vị có 

thể renew online tại: 

https://phoenix.cmgconnect.o

rg/users/sign_in. Sau khi 

login thành công, hãy chọn 

“Required Training 

Curriculum” và chọn lớp học. 

Sau đó hãy điền những thông 

tin cần thiết, hệ thống sẽ tự 

động làm background check 

cho quý vị. 
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“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn 

sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn 

nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những 

chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được 

cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó 

nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” 

SỨ ĐIỆP CỦA 

ĐỨC THÁNH 

CHA: Cầu nguyện 

như Chúa Giêsu 

Thánh Luca thuật lại 

việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Kinh lạy Cha”.  

Tính mới của cầu nguyện Kitô giáo 

Như thế, một ngày kia, ở một nơi thanh vắng các 

môn đệ đợi Chúa cầu nguyện xong liền tiến tới 

hỏi Chúa: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu 

nguyện”. Trả lời câu hỏi của các ông, Chúa 

không đưa ra một định nghĩa trừu tượng về cầu 

nguyện, cũng không dạy kỹ thuật để cầu nguyện 

có hiệu quả và để “đạt được” một điều gì đó. Trái 

lại, Chúa mời gọi các ông trải nghiệm việc cầu 

nguyện, đặt mình liên lạc trực tiếp với Chúa Cha, 

khơi dậy trong họ một khát khao về mối tương 

quan cá nhân với Cha. Đây là tính mới của cầu 

nguyện Kitô giáo”! Cầu nguyện là cuộc đối thoại 

giữa hai người yêu nhau, cuộc đối thoại dựa trên 

sự tin tưởng, được nâng đỡ từ việc lắng nghe và 

mở lòng cho việc dấn thân. 

Tình phụ tử trong cầu nguyện 

Bởi thế, khi trao cho các môn đệ “Kinh Lạy 

Cha”, đó là trao ban một món quà quý giá mà 

Thầy Chí Thánh để lại cho chúng ta trong sứ vụ 

trần thế của Ngài. Sau khi mạc khải cho chúng ta 

mầu nhiệm của Người Con và của anh chị em, 

với lời cầu nguyện này Chúa làm cho chúng ta 

tham dự thâm sâu vào tình phụ tử của Thiên 

Chúa và chỉ cho chúng ta cách thức để bước vào 

cuộc đối thoại cầu nguyện và trực tiếp với Cha, 

qua lòng tin tưởng của tình con thảo. Những gì 

chúng ta xin trong “Kinh Lạy Cha”, trong Người 

Con Duy Nhất tất cả đã được thực hiện và trao 

ban cho chúng ta: Danh Cha cả sáng, Nước Cha 

trị đến, lương thực hàng ngày, xin tha thứ và cứu 

khỏi sự dữ. Khi chúng ta cầu xin, chúng ta mở 

đôi tay đón nhận. Lời kinh mà Chúa dạy chúng 

ta là tổng hợp mọi lời cầu nguyện, và chúng ta 

luôn hướng đến Chúa Cha trong sự hiệp thông 

với anh chị em. Đôi khi trong cầu nguyện có sự 

lơ đãng nhưng thường chúng ta cảm thấy muốn 

 

❖ Thứ năm ngày 15 tháng 8: Lễ Đức 

Mẹ Lên Trời – Lễ trọng và buộc. 

▪ Lễ I: 8:00 a.m. 

▪ Lễ II: 7:30 p.m. 

❖ Chúa nhật ngày 18 tháng 8: 

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ 

Thánh Don Bosco và Đoàn TNTT 

Dominicô Saviô khai giảng năm 

học mới. 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT 

NGỮ THÁNH DON BOSCÔ 

MỜI HỌP PHỤ HUYNH 

CÁC EM HỌC SINH 

Chúng tôi trân trọng kính mời 

quý phụ huynh các em học sinh 

tham dự buổi họp với cha xứ và 

các thầy cô vào Chúa Nhật ngày 

11 tháng 8, lúc 12 giờ trưa. Đây 

là buổi họp bắt buộc, xin quý vị 

tham dự đông đủ. 
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dừng lại ở lời đầu tiên: "Cha" và cảm nhận được 

tình phụ tử đó trong tâm hồn. 

Kiên nhẫn trong cầu nguyện 

Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người bạn quấy 

rầy. Chúng ta phải kiên trì khi cầu nguyện. Tôi 

nghĩ đến các em nhỏ ở độ tuổi lên ba, lứa tuổi mà 

các em bắt đầu hỏi những điều mà chính các em 

chưa hiểu. Ở quê hương tôi người ta gọi là “tuổi 

của tại sao”, tôi tin rằng ở đây cũng như vậy. Các 

em bắt đầu nhìn người cha và hỏi: “Ba ơi, tại 

sao?, ba ơi, tại sao?”. Các em xin giải thích. 

Nhưng chúng ta hãy cẩn thận: khi người cha bắt 

đầu giải thích thì em bé lại hỏi một câu hỏi khác, 

không lắng nghe người cha giải thích. Chuyện gì 

xảy ra? Xảy ra là các em không cảm thấy an toàn 

về những điều chúng bắt đầu hiểu nửa chừng. Và 

các em chỉ muốn nhìn chăm chú vào người cha 

và đó là lý do các em luôn hỏi: “Tại sao, tại sao, 

tại sao?”. Trong Kinh Lạy Cha, nếu chúng ta 

dừng lại ở lời đầu tiên, chúng ta sẽ làm giống như 

khi chúng ta còn nhỏ, thu hút ánh mắt của người 

cha trên chúng ta và nói: “Cha ơi, cha ơi” và rồi 

chúng ta cũng hỏi: “Tại sao?” và Cha sẽ nhìn 

chúng ta. 

Chúng ta cùng cầu xin Đức Maria, người phụ nữ 

cầu nguyện, giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa 

Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu để sống 

Tin Mừng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần. Ngọc Yến 

DANH SÁCH CẦU 

NGUYỆN CHO 

NGƯỜI CAO NIÊN 

& ĐAU YẾU: Bà 

Maria Nguyễn Thị 

Vững ● Chị Anna 

Nguyễn Thị Liễu ● Bà Maria Nguyễn Thị Nhung 

● Bà Anna Mai ● Bà Têrêsa Trâm ● Ông 

Augustinô Đoàn Văn Đồng ● Cụ Phêrô Tôn Thất 

Bình ● Bà Maria Cao Thị Mười Hai ● Ông Giuse 

Trần Văn Thành ● Bà Anna Phạm Thị Liễu ● Bà 

Maria Phan Thị Tứ ●  Phêrô James Thomas ● Bà 

Nguyễn Thị Mùi ● Bà Maria Phạm Thị Sa ● Bà 

Kiều Hạnh ● Bà Maria Khen ● Anh Giuse 

Nguyễn Minh Ngọc ● Chị Hằng ● Summer Le ● 

Bà Ông Miêu Linh ● Ông Đáng ● Anh Hải 

Nguyễn ● Ông Quý ● Anh Gioan Baotixita 

Quyết ● Ông Giuse Trọng ● Bà Kim Anh ● Bà 

Hà Cúc ● Chị Hà Yến ● Ông Phương  ● Bà Cụ 

Mão ● Bà Chút Lê ● Bà Anna Ninh ● Bà Ghi ● 

Anh Khanh ● Bà Maria Cúc ●  Bà Đồng ● Bà 

Nguyễn Thị Châu ● Bà Kham ● Ông Phan Văn 

Chinh ● Ông Võ Văn Thà ● Ông Giuse Thể ● 

Ông Cụ Yến ● Bà Lai ● Ông Phô ● Bà Diệu ● 

Bà Cụ Sa ● Bà Nhậm ● Bà Cụ Bơn ● Bà Thục ● 

Bà Cụ Bảy ● Bà Hai ● Ông Hiếu ● Ông Di ● 

Ông Anh ● Ông Minh ● Ai biết có người nào đau 

yếu già cả muốn đăng tên trong danh sách này để 

cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin liên lạc với cha 

xứ.  

GƯƠNG CHỨNG NHÂN: Thánh Phêrô 

Dũng và Phêrô Thuần - Kính ngày 6 tháng 6 

Phêrô DŨNG, sinh tại Ðông Hào, Thái Bình, 

Giáo dân, bị thiêu sinh ngày 06-6-1862 tại Nam 

Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, phong Chân Phúc 

ngày 29-4-1951 do Ðức Piô XII, kính ngày 06-6. 

Thánh Phêrô Dũng, 62 tuổi, sinh quán tại họ 

Thánh Phanxicô Xaviê Ðông Hào (Ðông Phú) 

thuộc xứ Kẻ Mèn, tỉnh Nam Ðịnh. Cha là Phêrô 

Mân và mẹ là Maria An. Ngài cùng bị bắt với 

người con là Phêrô Thuần, Cả hai đều làm nghề 

đánh cá ngoài khơi. 

Khoảng tháng 9-1861 khi có lệnh phân sáp, quan 

đến tập họp mọi người trong làng và ghi tên 

những người nào theo đạo Công Giáo. Thánh 

Dũng và Thuần bị bắt giữ lại còn các người khác 

được cho về nhà. Thánh Thuần là trùm trưởng 

một khu và đã có lần yếu đuối chối đạo. 

Theo lời khai của Phêrô Thi, con của Phêrô 

Thuần và cháu của Phêrô Dũng, các ngài bị trói 

đưa lên phủ và bị đi đầy trước ở làng Ngọc Chi 
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rồi sang làng Lương Mỹ thuộc huyện Quỳnh Côi. 

Trên đường đi lưu đầy, Thánh Dũng được ghé 

qua nhà để từ biệt. Ngài nói với người trong gia 

đình: "Mọi người hãy vui lòng vì ta được chết vì 

Chúa Kitô". 

Trong chín tháng bị giam tù các ngài vẫn vui lòng 

và sốt sắng đọc kinh. Hai lần bị ép buộc đạp ảnh 

các ngài đều cương quyết từ chối. Theo lời thuật 

lại của một người đàn bà tên là Gát, có mặt khi 

các ngài bị lính đốt chòi theo lệnh của quan, các 

ngài vui vẻ đọc kinh phó dâng linh hồn và không 

ngớt kêu tên Chúa Giêsu, và bị thiêu sống. Hôm 

ấy là ngày 6-6-1862. Khi các ngài bị thiêu có 

Maria Ngân và Ðaminh Tuyên trông thấy. Xác 

các ngài được chôn tại chỗ và sau này được đưa 

về nhà thờ Thánh Phanxicô ở Ðông Hào. 

TRI ÂN QUÝ ÂN 

NHÂN HIỆN TẠI 

ĐANG ĐÓNG 

GÓP HÀNG 

TUẦN MÀ 

KHÔNG LẤY 

VỐN: Giáo xứ 

chân thành tri ân quý vị ân nhân sau đây đang 

quảng đại đóng góp thường xuyên vào việc bán 

thức ăn hàng tuần, bỏ công sức và tiền vốn mà 

không lấy lại, cả vốn lẫn lời dâng cúng hết cho 

nhà thờ: 

• AC Tâm & Tuấn Đào: Yogurt và chè 

• AC Khanh & Liên: Nước mía 

• AC Yên & Thúy: Café sữa đá 

• AC Giang & Tuyền: Bánh da lợn 

• AC Minh & Ngân: Hoa cắm nhà thờ 

• Ẩn danh: Thuốc lau nhà thờ hàng tuần 

• AC Quang & Huệ: Giặt khăn bàn ăn 

• AC Sơn & Tuyết: Bảo trì xe nhà thờ 

• AC Thu & Tuấn Kiều: Chè 

• AC Toàn & Thúy: Tiền lời thẻ điện thoại 

• AC Dũng & Vân: Các thiết bị thuê mướn 

để bảo trì và phát triển giáo xứ.       

LỊCH TRÌNH HỘI 

ĐOÀN PHỤC VỤ 

& DỌN DẸP NHÀ 

BẾP 

❖ Chúa Nhật 4 

tháng 8: Gia 

Đình Trẻ & Ban Phụng Vụ. 

❖ Chúa Nhật 11 tháng 8: Anh Em Hèn Mọn 

& Ban Bảo Trì. 

Xin chân thành cám ơn các anh chị đã hết lòng 

yêu thương và phục vụ Giáo Xứ; đồng thời cũng 

xin các trưởng nhóm nhắc nhở các thành viên của 

mình tham gia tích cực hơn nữa để công việc 

phục vụ được mau lẹ và tốt đẹp hơn.  

 

 

ĐÁP CA 

 

ALLELUIA/CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM 
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