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Ông bà anh chị em thân mến, 
Ông bà anh chị em đã nghe lời của Thiên Chúa qua 
những năm tháng nay. Ông bà và anh chị em chúng ta 
hiểu được gì ? Thiên Chúa muốn cho chúng ta biết là 
cuộc sống của chúng ta ở nơi đây chỉ là tạm bợ; Ngài 
muốn nhắn nhở cho chúng ta, hãy sống mỗi ngày như 
là ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Qua Trích 
Sách Khôn Ngoan, Bài Đọc Một, trong đêm Lễ Vượt 
Qua, Thiên Chúa dậy chúng ta phải đổi mới cuộc sống 
của chúng ta và hướng tâm hồn về Nước Trời.  Cũng 
như Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ, đừng sợ hãi, 
đừng lo lắng, hãy bán của cải của mình để mua Nước 
Trời. Bởi vì, Nước Trời không có mối mọt, không ai lấy 
đi được bất cứ cái gì của chúng ta. Bởi vì, nước của 
chúng ta không thuộc về thế gian này. Dù có bất cứ 
chuyện gì xẩy ra, cũng sẽ không có ai ngăn cản chúng 
ta được về Nước Trời. Chúa Giêsu cũng đã giảng nghĩa 
cho chúng ta  trong Bài Phúc Âm, vì vậy, chúng ta 
đừng lo lắng phải làm nhiều ở trần gian này. Chúng ta 
chỉ nên lo đủ ăn, đủ mặc, như Chúa Giêsu đã dậy chúng 
ta trong Kinh Lậy Cha. Qua bài giảng của Đức Cha 
Ngân cách đây không lâu, Ngài giảng về bà Maria và 
Martha. Maria chọn lắng nghe lời Thiên Chúa, trong 
khi Martha lo lắng việc trần gian. Vì vậy, chúng ta hãy 
lo làm thế nào để quân bình đời sống của chúng ta ở 
trần gian này. Làm được những gì chúng ta làm để 
mua lấy Nước Trời. Như Thánh Phaolô  nói trong Bài 
Đọc Hai, hãy vững tin, vì đức tin cho chúng ta hy vọng 
về đời sống vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta hãy sống theo lề 
luật của Thiên Chúa, để chúng ta khỏi bị lo lắng và sợ 
hãi khi Thiên Chúa gọi chúng ta trở về. Bởi vì, chúng ta 
không biết khi nào chúng ta phải trở về với Thiên 
Chúa, có thể trong hôm nay, ngày mai, hoặc một trăm 
năm nữa ? Thế nên, chúng ta phải luôn luôn đặt trung 
tâm cuộc sống của chúng ta vào Nước Thiên Chúa, nơi 
mà không ai có thể lấy đi được những gì của chúng ta. 
Nếu ông bà và anh chị em lo lắng việc thế gian, thì 
chúng ta sẽ bị lạc vào nơi không phải Nước Trời. Con 
cũng xin ông bà và anh chị em, hãy luôn tĩnh thức, cầu 
nguyện, để khỏi xa chước cám dỗ. Vì vật chất làm cho 
chúng ta hoa mắt, còn Nước Trời thì chúng ta chưa 
nhìn thấy. Hãy vững tin, và cầu nguyện cho nhau, để 
rồi tất cả chúng ta được trở về Nước Trời. Chúng ta 

không thể nên thánh một mình. Vì 
xưa Chúa xuống thế gian không 
phải để cứu một mình chúng ta. 
Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông 
bà và anh chị em. 
Cha Kiên Kiều. 

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha   
 Tháng Tám  2019  

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho mọi gia đình, 
học đường về tăng trưởng nhân bản 

Xin cho mọi gia đình, hơn bao giờ  hết, càng rõ ràng, trở thành 
“các học đường về tăng trưởng nhân bản thật sự" qua đời 
sống cầu nguyện và yêu thương của họ. 

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 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                Tháng Tám 2019—Năm C 
  Chủ Nhật 18 Tháng Tám 2019  

    Tuần Thứ Hai Mươi Thường Niên 
     Bài Đọc Một :  Chị Lan 

     Bài Đọc Hai  :  Anh Thưởng 

     Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga 
 

 

THÔNG BÁO 
Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời , Thứ Năm, 

ngày 15 tháng 8, 2019, dành riêng cho cộng đoàn Việt Nam 
sẽ được tổ chức vào lúc 7:00 giờ tối ngoài trời, trên sân 
cỏ, trước tượng Đức Mẹ La Vang. 
 

 Chương Trình  mừng kính Đức Mẹ Lên Trời, quan 
thầy cộng đoàn. Chủ Nhật tuần tới, Ngày 18 Tháng 8, 
2019 sẽ được tổ chức như sau: 

4:30 PM Kiệu Đức Mẹ Lên Trời 
5:00 PM Thánh Lễ  

Sau Thánh Lễ, kính mời toàn thể cộng 
đoàn dân Chúa qua Hội Trường để dự 

tiệc liên hoan và văn nghệ. 

HIẾN MÁU 
Xin quý vị lưu ý, Hội Hồng Thập Tự sẽ tới Giáo 
Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chủ Nhật ngày 
25 Tháng 8, 2019, tại Hội Trường Giáo Xứ, để 
quý vị có cơ hội hiến máu giúp tha nhân, từ  
8:30 giờ sáng đến 2:00 giờ chiều. 

CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ 

                                         NIÊN KHÓA 2019-2020 
                                                       GIÁO LÝ: 
                                      Từ 1:00 giờ trưa đến 3:00 giờ chiều 

                                             THIẾU NHI THÁNH THỂ: 
                                         Từ 3:00 giờ đến 5:00 giờ chiêu 

“Hãy sẵn sàng, vì 

chính giờ phút anh 
em không ngờ, thì 
Con Người sẽ đến." 


