CHỦ NHẬT TUẦN THỨ MƯỜI NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN
NĂM C - CHỦ NHẬT 14 THÁNG BẢY 2019
Ông bà và anh chị em thân mến,
Lại một lần nữa chúng ta được nghe lời Thiên Chúa. Chúa
Giêsu dạy cho chúng ta biết về điều răn của Ngài để chúng ta
thực hành. Điều răn của Thiên Chúa là chính điều răn Chúa
ban cho chúng ta. Ông Môisen đã lên núi lãnh nhận Mười Điều
răn của Thiên Chúa do chính bàn tay Thiên Chúa viết. Bài
Phúc Âm hôm nay, chính Chúa Giêsu đã dậy cho chúng ta
hiểu để thực hành. Nói chung quy, ba điều răn đầu tiên là yêu
mến Thiên Chúa. Cũng giống như Thánh Phaolô dậy, Chúa
Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, và Người là Đấng
Đầu Tiên của mọi tạo vật vô hình và hữu hình, từ nguyên thủy
cho đến tận cùng. Cho nên, chúng ta phải lắng nghe lời Thiên
Chúa dậy qua mười điều răn. Còn bảy điều răn cuối là cho
nhân loại. Và Chúa Giêsu cũng chú trọng nhiều vào gia đình.
Trước tiên, thì chúng ta phải thảo kính cha mẹ, bởi vì cha mẹ
đã sinh thành chúng ta. Công ơn dưỡng dục không ai sánh
bằng. Sau đó là tình yêu đồng loại, không nên cướp đoạt
những gì của người khác, để cho chúng ta được sống trong
an bình. Như Chúa Giêsu đã dậy về người xứ Samaritanô bị
đánh bỏ bên lề đường. Theo Chúa Giêsu kể, chúng ta phải
giơ cánh tay ra giúp đỡ những người đau khổ trong xã hội
của chúng ta. Vì :”Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”.
Tất cả những gì chúng ta cho đi thì chúng ta lại nhận lãnh gấp
trăm lần. Còn nếu chúng ta keo kiệt với những người đau khổ,
thì cái chúng ta có, Thiên Chúa cũng sẽ lấy đi. Cũng giống
như bài Phúc Âm, Chúa trao cho những người đầy tớ, người
mười nén bạc, người năm nén, người một nén. Người có một
nén sợ và giấu đi không sinh lợi, thế là ông chủ lấy đi, trao cho
người có mười nén. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng, luật lệ
của Thiên Chúa giúp chúng ta sống bình an ở trần gian này.
Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Vì ông bà chúng ta cũng hay nói
rằng, :”Có qua có lại mới toại lòng nhau”, đó là luật bù trừ của
thế gian. Còn Thiên Chúa dậy chúng ta yêu thương qua mười
điều răn để chúng ta được sống hiệp nhất giữa Thiên Chúa
với con người. Bởi vì, trước tiên chúng ta phải thờ phượng
Thiên Chúa, sau đó mới tới gia đình. Cha mẹ là trên hết, sau
đó đến những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta nói yêu
Thiên Chúa mà chúng ta không yêu cha mẹ là chúng ta nói láo.
Cho nên, chúng ta phải quân bình đời sống của chúng ta, để
được sống trọn vẹn là một con người qua những điều răn mà
Chúa dậy chúng ta. Xin ông bà và anh chị em hãy mở tâm hồn
của chúng ta, để Chúa Thánh Thần soi sáng, để khi chúng ta
đọc kinh thánh, chúng ta sẽ
hiểu biết hơn về Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa ban bình an
cho ông bà và anh chị em.
Rev. Kiên Kiều
“Một người xứ Samaria đi đường
đến gần người ấy, trông thấy và động
lòng thương”

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Bảy 2019
Ý Nguyện Chung: Cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một
cách liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành
trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng.
THÔNG BÁO
Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo
Phận Đà Nẵng sẽ viếng thăm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp, và chủ tế thánh lễ cho cộng đoàn Việt Nam,
Chủ Nhật 21 Tháng Bảy, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Bảy 2019—Năm C
 Chủ Nhật 21 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Sáu Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Hân
Bài Đọc Hai : Chị Lan
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hạnh
 Chủ Nhật 28 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Bảy Thường Niên
Bài Đọc Một : Chi P. Nga
Bài Đọc Hai : Anh Hậu
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn

Tháng Tám 2019—Năm C
 Chủ Nhật 4 Tháng Tám 2019

Tuần Thứ Mười Tám Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Tần
Bài Đọc Hai : Chị M. Nga
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân

THÔNG BÁO
Chương trình Sinh Hoạt Hằng Tuần
Thiếu Nhi Thánh Thể, từ 1:00 đến2:45giờ chiều

Giáo Lý Song Ngữ, từ 3:00 dến 5:00 giờ chiều

XIN LƯU Ý
Văn Phòng Giáo Xứ
sẽ đóng cửa ngày Thứ Sáu
mỗi tuần trong Mùa Hè
TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên,
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi
quấy nhiễu tình dục số 1-888-206-9090

