
Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time – September 25, 2022 

 

 

Our liturgy today picks up right where we left off last Sunday. It is still about 

making positive choices for the greater good, and that there is no room for the 

lukewarm. The prophet Amos continues preaching his gloom and doom, as he calls 

out the complacent. Paul urges Timothy to a life completely opposite that of Amos’ 

complacent ones, as an athlete competing for the faith to “Keep the commandment 

without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ.” In Luke’s 

parable of Lazarus and the rich man, we see someone who is unwilling to do the 

right thing until he tries to save himself. By then it is too late for him. 

 

NOTHING WRONG WITH THE GOOD LIFE  

You know, there is nothing wrong with studying and working hard, and building up 

stability and wealth for your family. It is a good and positive thing to have money 

for retirement, vacations, or even to have a little nest egg in case of an emergency. 

But with those blessings comes more responsibility. This is where the rich man in 

today’s Gospel parable fails miserably. Wearing finery and having gourmet meals is 

not a sin, but he does nothing to reach out his hand to aid Lazarus or those in need 

around him.  

From what we know, the Gospel doesn’t say the rich man was rude to Lazarus, or 

that he scoffed at the poor man. His sin was one of omission. He simply put his 

blinders on and failed to see. He didn’t send a meal out to him or have someone 

from his household check on the man. He just left him there to suffer.  

 

LIVE RESPONSIBLY AND SHARE WHAT YOU HAVE 

In heaven, Lazarus is raised and freed from his sufferings, while the rich man 

suffers greatly in the flames of hell. He implores God to send a messenger to his 

family, but God tells him that since they ignored the messages of Moses and the 

Prophets, nothing is going to change them, not even someone coming from the dead. 

Sadly, sometimes we fear and avoid street people because we suspect them of drug 

abuse, mental illness or, nowadays, carrying the Covid virus. Don’t use that as an 

excuse to write them off. Write a check to your parish or favorite charity. Make a 

donation to the food pantry or, better yet, sign up for a shift to work in the food 

pantry as a family and make it a teachable moment. Pay it forward. Invite someone 

who is with you to join in your family meal. When you go in to grab a coffee pick up 

an extra and give it to the first person you see who needs it. Learn the lesson of the 

parable, and open your eyes and your heart to the needs of others around you. 
  

Today’s Readings: Am 6:1a, 4–7; Ps 146:7, 8–9, 9–10; 1 Tm 6:11–16; Lk 16:19–31 

 

 

 

 



 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario - 25 de Septiembre de 2022 
 

Nuestra liturgia de hoy continúa justo donde la dejamos el domingo pasado. Sigue 

tratándose de tomar decisiones positivas para el bien mayor, y de que no hay lugar para 

los tibios. El profeta Amós sigue predicando su pesimismo y condena a los complacientes. 

Pablo insta a Timoteo a una vida completamente opuesta a la de los complacientes de 

Amós, como un atleta que compite por la fe para “guardar el mandamiento sin mancha ni 

reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.” En la parábola de Lucas sobre 

Lázaro y el hombre rico, vemos a alguien que no está dispuesto a hacer lo correcto hasta 

que intenta salvarse. Para entonces ya es demasiado tarde para él. 

 

LA BUENA VIDA NO TIENE NADA DE MALO  

No hay nada malo en estudiar y trabajar duro, y en acumular estabilidad y riqueza para 

tu familia. Es algo bueno y positivo tener dinero para la jubilación, las vacaciones o 

incluso tener un pequeño nido de huevos en caso de emergencia. Pero con esas bendiciones 

viene más responsabilidad. Aquí es donde el hombre rico de la parábola del Evangelio de 

hoy fracasa estrepitosamente. Llevar galas y tener comidas gourmet no es un pecado, pero 

no hace nada para extender su mano para ayudar a Lázaro o a los necesitados de su 

entorno.  

Por lo que sabemos, el Evangelio no dice que el hombre rico fuera grosero con Lázaro, o 

que se burlara del pobre. Su pecado fue de omisión. Simplemente se puso sus anteojeras y 

no vio. No le envió una comida ni hizo que alguien de su casa se ocupara del hombre. 

Simplemente lo dejó allí para que sufriera. 

 

VIVE CON RESPONSABILIDAD Y COMPARTE LO QUE TIENES 

En el cielo, Lázaro es resucitado y liberado de sus sufrimientos, aunque el hombre rico 

sufre mucho en las llamas del infierno. Implora a Dios que envíe un mensajero a su 

familia, pero Dios le dice que, puesto que han ignorado los mensajes de Moisés y de los 

profetas, nada va a cambiarles, ni siquiera alguien que venga de entre los muertos. 

Lamentablemente, a veces tememos y evitamos a la gente de la calle porque sospechamos 

que son drogadictos, enfermos mentales o, hoy en día, portadores del virus Covid. No uses 

eso como excusa para descartarlos. Haz un cheque a tu parroquia o a tu organización 

benéfica favorita. Haz un donativo a la despensa de alimentos o, mejor aún, apúntate a un 

turno para trabajar en la despensa de alimentos en familia y conviértelo en un momento 

de enseñanza. Repartan el dinero. Invita a alguien que esté contigo a participar en tu 

comida familiar. Cuando vayas a tomar un café, coge uno de más y dáselo a la primera 

persona que veas que lo necesita. Aprende la lección de la parábola y abre tus ojos y tu 

corazón a las necesidades de los demás a tu alrededor. 
 

Lecturas de hoy: Am 6:1a, 4–7; Sal 146 (145):7, 8–9, 9–10; 1 Tm 6:11–16; Lc 16:19–31 

 

 

 

 

 

 



Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C (25 tháng 9, 2022) 
 

 
BÀI ĐỌC I: Am 6, 1a. 4-7 
"Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. 
Trích sách Tiên tri Amos. 
  
Đây Chúa toàn năng phán: "Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, 
và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm 
trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo 
tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Đavit, có những nhạc khí, dùng 
chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì 
đến nỗi băn khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ 
lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa".      
Đó là lời Chúa. 
  
 ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 
Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a). 
  
Xướng: 1) Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những 
người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp. 
 2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị 
khòm lưng khuất phục; Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa 
che chở những khách kiều cư. - Đáp. 
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường 
nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa 
của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: 1 Tm 6, 11-16 
"Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. 
  
Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức 
tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến 
đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được 
kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt 
nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho 
muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt 
Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó 
cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức 
Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy 
nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc 
nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai 



trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và 
quyền năng cho Người muôn đời. Amen!     
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe, Chúa có 
lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Lc 16, 19-31 
"Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú 
hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một 
người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ 
chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, 
nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. 
Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên 
nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong 
hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có 
Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: 
  
" 'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay 
vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. 
Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô 
gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì 
chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực 
thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như 
không thể từ bên đó qua đây được'. 
  
"Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi 
còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn 
cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng 
hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu 
có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo 
người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ 
chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu' ".        
Đó là lời Chúa. 


