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CHỦ NHẬT 4 THÁNG TÁM 2019
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. C —— (Luca 12: 13-21)
'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi,
thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' (Lu-ca
12:20).
Ông bà và anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay hàm chứa một câu chuyện dụ
ngôn quen thuộc, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hay,
theo như dụ ngôn này, một người nông dân giàu có, thu
hoạch một vụ mùa sinh nhiều hoa lợi, tạo nên một vấn
đề cho anh ta: Phải làm gì với tất cả những hạt lúa thóc
này? Phải làm gì với tất cả những thứ thu nhập từ ngũ
cốc đã mua? … Anh ta tự nhủ: “Tôi sẽ làm thế này, là
phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi
chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo
linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, cuối cùng ngươi cũng có
được sự an toàn mà ngươi đã làm việc rất chăm chỉ để
đạt được: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi"
Thiên Chúa nói với người nông dân giàu có này rằng:
'Hỡi kẻ ngu dại ! Tất cả những thứ tốt là gì? Tất cả
những thứ này có ích gì, vì tối nay ngươi sẽ chết!"
Đó là câu chuyện ngày hôm nay Chúa Giêsu kể cho
chúng ta nghe ... đơn giản ... trực tiếp ... đơn giản. Theo
truyền thống, nó được gọi là "Dụ ngôn Người Giầu Có",
và vì, hầu hết chúng ta không giàu cũng không phải kẻ
ngốc, chúng ta có thể tự nghĩ rằng, nó không liên quan
gì đến chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải nhắc nhở bản
thân mình rằng, tất cả các dụ ngôn của Chúa Giêsu, đều
là về Nước Thiên Chúa, tóm tắt lại - Quy tắc của Thiên
Chúa, quyền cai trị của Thiên Chúa - và điều đó có liên
quan mật thiết với tất cả chúng ta.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng tận, Ngài
muốn chúng ta có được một cuộc sống tốt lành - một
cuộc sống trọn vẹn - trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu
Kitô. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, phương cách
duy nhất để đạt được sự hiệp thông, là chúng ta phải
chấp nhận mọi quy tắc mà Thiên Chúa trao cho chúng ta
trong cuộc sống của chúng ta. Và Ngài nhấn mạnh một
phương cách duy nhất, rõ rằng để trau dồi nhân phẩm
con người, hoàn thành đẹp đẽ, như Thiên Chúa tạo nên
chúng ta, ấy là, từ bỏ đi cái quan niệm rằng, chúng ta
đang kiểm soát, làm chủ mọi sự kiện, từ bỏ cái quan
niệm rằng, chúng ta đang lãnh trách nhiệm , từ bỏ cái
quan niệm rằng, chúng ta có thể làm mọi việc theo
phương cách của chúng ta thay vì theo phương hướng
của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu cũng nói một cách rõ rằng, mỗi người đều
thừa hưởng món quà tối cao từ Nước Trời dành sẵn cho
từng người. Anh chị em có thể có "Viên ngọc quý giá
tuyệt vời" này, nhưng anh chị em phải muốn chiếm giữ
viên ngọc này hơn bất kỳ mọi thứ gì khác trên thế gian.
Viên ngọc này phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống
của anh chị em. Và có một điều, hơn bất kỳ điều gì khác,
ngăn cản chúng ta chiếm giữ viên ngọc này, và đó chính
là tiền tài và mọi thứ vật chất của chúng ta.

Và vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: "Chúng ta có thực sự
muốn món quà của Vương quốc Thiên Chúa không?
Chúng ta có thực sự muốn vâng theo quy tắc mà Thiên
Chúa đặt ra trong cuộc sống của chúng ta hơn là, chúng
ta muốn cảm giác an toàn sai lầm mà tiền bạc và tài sản
mang lại không?" Đó là vấn đề lớn ở đây!
Xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành cho ông bà và anh chị
em,
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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.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Tám 2019—Năm C
 Chủ Nhật 11 Tháng Tám 2019

Tuần Thứ Mười Chín Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Hạnh
Bài Đọc Hai : Chị Nhàn
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hậu

THÔNG BÁO
Cộng đoàn sẽ tổ chức mừng kính Đức Mẹ
Lên Trời, quan thầy cộng đoàn,

Chủ Nhật, 18 Tháng 8, 2019.
Thánh Lễ 5 giờ chiều
Sau thánh lễ sẽ là tiệc liên hoan và văn nghệ để
mừng cộng đoàn. Là một chi thể của Chúa Kitô, mỗi
người trong cộng đoàn dân Chúa, tùy theo tài năng
và lòng nhiệt thành, xin quý vị hăng say đóng góp,
hợp tác giúp đỡ tinh thần hay vật chất, để thánh lễ
quan thầy của cộng đoàn được tràn đầy ý nghĩa
hiệp thông và tốt đẹp.
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bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên,
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi
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