CHỦ NHẬT TUẦN THỨ HAI MƯƠI—MÙA THƯỜNG NIÊN— NĂM C

CHỦ NHẬT 18 THÁNG TÁM 2019
Ông bà anh chị em thân mến,
Là con người, ai ai cũng muốn quyền chức và không
thích những người không đồng ý tưởng với mình. Cũng
giống như Bài Đọc Một hôm nay, hoàng tử Mankigiahu
nói với vua Xítkigiahu rằng:”Hãy giết đi Tiên Tri
Giêrêmia”. Bởi vì, Tiên Tri lúc nào cũng nói ngược lại
với nhà vua. Thiên Chúa đã cứu Tiên Tri Giêrêmia khỏi
bị chết. Vì chính Chúa Giêsu nói trong Bài Phúc Âm,
Luca 12:49-53, Chúa Giêsu đến không để mang bình an
cho thế gian, nhưng mang sự chia rẽ. Bởi vì, chính
Chúa Giêsu mang đến sự đối lập về hận thù và ghen
ghét, tại sao? Vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên ai đi
ngượi lại tình yêu thì gây ra chia rẽ. Vì thế, tình yêu là
gắn bó, không có lưỡng lập. Vì trong tình yêu, chúng ta
chia sẻ và tha thứ. Còn nếu nơi nào không có tình yêu
thì ở nơi đó có hỗn độn. Như trong gia đình, con cái
chống đối lại cha mẹ, vợ chồng chống đối nhau. Lý do
xẩy ra như vậy, bởi vì, không có tình yêu. Cũng giống
như cộng đoàn của chúng ta xẩy ra những việc đối lập,
bởi vì, chúng ta không đi theo đường lối của Thiên
Chúa. Thiên Chúa dậy chúng ta yêu thương, gởi tới cho
chúng ta những vị Chủ Chăn, điển hình như các Linh
Mục hay các Soeur, hy vọng rằng, họ thay quyền của
Giáo hội mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi
người. Nhưng tiếc thay, trong việc làm, có sự va chạm,
để rồi các Soeur phải rơi lệ và ra đi, các Linh Mục lại bị
chống đối. Thật giống như Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa
Giêsu mang bình an tới cho con người, nhưng tiếc thay,
con người mang đến sự ác nghiệt cho những người
của Thiên Chúa chọn. Cũng giống như Giêrêmia bị bỏ
vào chảo dầu chiên, cũng chỉ vì hoàng tử muốn giết đi
Tiên Tri Giêrêmia. Và hôm nay, con cũng xin ông bà và
anh chị em sống theo lời Thánh Phaolô dậy, hãy quẳng
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đi tất cả những gánh nặng của mình,những gánh nặng
đó chính là hận thù và chia rẽ, hãy trở về với Thiên
Chúa, để chúng ta sống hoàn thiện trong đức tin. Từ đó,
chúng ta mới có được sự hòa bình mà Chúa Giêsu
mang tới cho con người, đó là, các con hãy yêu thương
nhau, như Thầy đã yêu các con. Và từ đó, các Soeur sẽ
không còn phải rơi lệ, các nhà Thừa Sai của Thiên Chúa
không còn phải đau khổ.
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, qua đời sống cầu nguyện và yêu
thương của họ, được trở thành những học đường giúp
phát triển con người đích thực, một cách rõ ràng hơn.
CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ

NIÊN KHÓA 2019-2020

Ngày Khai Giảng Niên Khóa:

Chủ Nhật ngày 15 Tháng 9, 2019
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

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Tám 2019—Năm C
 Chủ Nhật 25 Tháng Tám 2019

Tuần Thứ XXI Thường Niên
Bài Đọc Một : Chị Lan
Bài Đọc Hai : Anh Thưởng
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga
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
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Saturday, November 02, 2019

Asian Pacific Youth Day

Diocesan Pastoral Center

All Day

To be determined

Saturday, January 11, 2020

Lớp Thừa Tá c Viên Lời Chúa

Diocesan Pastoral Center

9:00AM-3:00PM

Cha Timothy Trường Đõ

Saturday, March 14, 2020

Lớp Thừa Tá c Viên Thá nh Thể

Diocesan Pastoral Center

9:00AM-3:00PM

Cha Anthony Bù i Đạ i

Saturday, March 28, 2020

Những Gì Bạ n Cà n Biế t Về Thá nh Thể

Diocesan Pastoral Center

9:00AM-12:00PM

Cha Anthony Đà o Quang Chính

Saturday, May 30, 2020

Đạ i Họ i Chau Á Thá i Bình Dương

Diocesan Pastoral Center

All Day

To be determined

