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PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-14
“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ
mình xuống, sẽ được nhắc lên". (Luca 14:11)
Ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, qua
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vào nhà một vị thủ
lãnh Pharisiêu cùng với các người biệt phái khác dùng
bữa tiệc tối. Ở đây chúng ta có một bức tranh đẹp về
nhân tính đầy đủ của Chúa Giêsu. Ngài làm tất cả
những gì chúng ta làm trong hoàn cảnh như vậy. Ngài
tham gia vào "bàn chuyện trò" đơn giản, bình thường.
Vì Ngài đang ăn tối với những người Pha-ri-siêu (Các
người đàn ông bận tâm bàn đến các chi tiết khắt khe
của Luật Môi-sen), không có gì đáng ngạc nhiên khi
cuộc trò chuyện chuyển sang các khía cạnh khác về
luật lệ và thực hành tôn giáo. — Ngay trước các đoản
văn đầu của tập Tin Mừng hôm nay, cuộc thảo luận về
một chủ đề ưa thích của người Pha-ri-siêu: giữ ngày Sabát theo Luật. Chúa Giêsu chỉ cho những người khách
cùng tham dự bữa tiệc tối với Ngài biết rằng, có những
tình huống trong đó thực thi luật pháp nghiêm ngặt
phải nhường chỗ cho các giá trị cao hơn của con
người. — Khi một người bệnh trong ngày Sa-bát, vì
nhu cầu đòi hỏi, bạn có phục vụ họ không? Bạn sẽ
không giải cứu con trai mình - thậm chí là một con vật khỏi bị tổn hại về thể xác trong ngày Sa-bát ư? Sau đó,
Chúa Giêsu có một cuộc đối thoại riêng với chủ nhà về
lòng hiếu khách và danh sách các vị khách mời đến
tham dự tiệc tối khi mà anh ta có dự định sẽ tổ chức
trong tương lai. Một ý tưởng tốt sẽ là không đến nỗi
sai, nếu như, thay vì mời cùng một nhóm người cũ
"trong nhóm” bạn hãy chuẩn bị một danh sách mời
khách gồm "những người ăn xin và tàng tật, què quặt
và mù lòa?" Đúng như thế, họ sẽ không có điều kiện để
đền đáp lòng tốt của bạn như các vị khách của bạn hay
thường làm. Nhưng sự bày tỏ chân thành của bạn về
lòng trắc ẩn đối với những người neo đơn thiếu thốn,
trong mối tương giao của một bữa tiệc tối, sẽ mang lại
cho bạn những phần thưởng tinh thần lớn lao hơn
nhiều, so với những thiệp đáp trả dự tiệc tối. "Con hãy
nên hài lòng rằng họ không có gì trả lễ cho con. Vì con
sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại ",
Chúa Giêsu nói như thế. Giữa tất cả các cuộc bàn thảo,
Chúa Giêsu chọn phương cách nâng cao mức độ việc
đối thoại với câu chuyện ngụ ngôn vượt thời gian của
Ngài về nhân đức khiêm nhường. Ngài tham dự tiệc
cưới, theo Ngài, không nên kênh kiệu chống khuỷu tay
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đến nơi danh dự. "Khi có được ai đó mời con tham dự
tiệc cưới", Chúa Giêsu khuyên, "đừng ngồi ở nơi danh
dự, trong trường hợp một số chức sắc lớn hơn đã
được mời ... Điều con nên làm, là đi và ngồi ở nơi thấp
nhất, vì vậy rằng khi chủ nhà tiếp cận con, ông ấy sẽ
nói. 'Mời bạn lên cao hơn.' Điều này sẽ mang lại cho
con sự quý trọng nơi chức khách của con. Đối với tất
cả những ai tôn cao mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ
mình xuống thì sẽ được tôn lên. " Khiêm tốn là nền
tảng làm trọn vẹn cuộc sống. Nếu chúng ta thực sự tin
vào Lời Hứa của Chúa Giêsu, nhận ra rằng, một cuộc
sống kỷ luật khiêm nhường có thể phát triển, cải thiện,
thay đổi, tha thứ và yêu thương, thì chúng ta đang
trên con đường đi đến "cuộc sống mới" cho chính
mình. Tinh thần khiêm
tốn của Kitô giáo là một
ơn phước tinh thần
ngọt ngào. Nó để lại
một hương vị tốt trong
tâm hồn của Kitô hữu.
Xin Thiên Chúa ban
muôn ơn lành cho ông
bà và anh chị em.
Cha Miguel Ceja
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Những Bài Giảng Bất Hủ của
Cha Thánh Gioan Maria Vianney
Tiểu Sử Thánh Gioan Maria Vianney
Cha thánh Vianney sinh năm1786, tại Dardilly gần Lyon nước
Pháp. Lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo
đức, thụ phong linh mục năm 30 tuổi. Sau một thời gian học
hành rất khó khăn, cha được coi là một học sinh kém, nhất là
học tiếng Latin. Được bài sai đến xứ đạo Ars, một ngôi làng
bé nhỏ gần Lyon, một xứ đạo khô khan nguội lạnh. Cha bắt
đầu một việc thăm viếng mọi người trong xứ, đặc biệt là
những người đau yếu và nghèo nàn. Cha sống liên lỷ trong
cầu nguyện, hy sinh, đền tội cho các giáo dân trong xứ đạo
của mình. Cha được Chúa ban cho các đặc ân như thấu suốt
các linh hồn, nói tiên tri, biết rõ các bí mật, làm nhiều phép lạ.
Nhưng cha cũng chịu nhiều đau khổ do Ma quỉ quậy phá, đặc
biệt trong những đêm cha ngủ. Mỗi ngày cha ăn uống độ 15
phút, ngủ hai hay ba tiếng, thức ăn thường xuyên của cha là
khoai luộc, bánh mì và nước lạnh. Hàng ngàn người ngày
ngày tấp nập kéo đến xứ Ars hẻo lánh, để được nghe cha
Thánh Vianney giảng dạy, kể cả các giảng sư nổi tiếng, và
nhất là để được xưng tội với ngài, bởi vì cha nổi tiếng về việc
hướng dẫn các tội nhân. Sau hơn bốn mươi năm làm cha sở
họ Ars, cha được Chúa gọi về ngày 4 tháng 8 năm 1859. Cha
Thánh Vianney đã được xem là một vị Thánh ngay lúc còn
sống, cha được Đức Thánh Cha Pio XI tôn phong lên bậc hiển
thánh năm 1925, và được đặt làm bổn mạng các cha xứ nước
Pháp. Lễ kính của cha là ngày 4 tháng 8 mỗi năm.

Kiêu Ngạo (1)
Kiêu ngạo là một tội rất nặng nề và ghê tởm, tội đã đuổi các
thần phản loạn ra khỏi Thiên Đàng và bị ném vào Hỏa Ngục.
Tội này đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
Thánh Gioan Maria Vianney
Chúng ta phạm tội kiêu ngạo qua nhiều cách thức khác nhau:
qua cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, thậm chí cả tướng đi
nữa. Một số người bước đi ngạo nghễ và dường như muốn
nói với mọi người: “Này! Hãy nhìn xem tôi cao ráo, oai phong
biết bao, và tướng đi của tôi rất đẹp!” Một số khác khi làm
được việc gì tốt, họ chẳng bao giờ mệt mỏi nói về mình; và
nếu bị sai lỗi điều gì thì lấy làm đau khổ buồn phiền vì nghĩ
rằng người ta sẽ nghĩ xấu về mình. Nhiều người kiêu ngạo
cảm thấy buồn và hối tiếc vì đã quen hay tiếp xúc với người
nghèo. Nếu gặp gỡ ai thường xuyên; họ luôn tìm cách làm
thân với những người giàu có danh tiếng. Nếu có cơ hội được
những người có chức quyền chú ý, họ khoe khoang khoác lác
luôn mồm. Có người kiêu ngạo qua lời nói. Nếu phải đi gặp
những người giàu có, họ soạn sẵn những gì phải nói, và nếu
bị lỡ một lời nào đó, họ rất là bực bội khó chịu vì sợ người
khác chê cười. Còn người khiêm nhường thì không như vậy,
cho dù họ bị cười nhạo hay quý trọng, khen ngợi hay chỉ trích,
kính trọng hay coi thường, chú ý hay quên lãng, họ vẫn luôn

bình thản. Cũng có người làm việc bố thí hay đóng góp để
được chú ý và nổi tiếng. Chúng ta không được làm như vậy!
Những người tham danh này không những mất hết công
nghiệp trước mặt Chúa về những việc lành họ đã làm, mà còn
mang tội nữa. Người ta còn kiêu ngạo trong việc làm, lúc nào
cũng muốn việc làm của mình được người khác biết đến. Nếu
người ta biết đến ưu điểm của mình thì mình khoái chí, trái lại
nếu người ta biết những khuyết điểm của mình thì đau khổ
tức tối, tỏ ra bực bội khó chịu vô cùng. Các thánh không làm
như vậy, các ngài khó chịu khi người khác biết ưu điểm của
mình, và hài lòng khi người khác biết những thiếu sót của
mình. Người kiêu ngạo nghĩ rằng mọi việc mình làm đều hoàn
hảo; họ muốn ra vẻ ta đây hay bắt nạt đồng nghiệp; lúc nào
cũng cho ý mình là đúng, là hay nhất. Chúng ta không được
làm như vậy! Một người khiêm nhường và có giáo dục tốt nếu
được hỏi ý kiến, chỉ nói một lần rồi để người khác nói. Cho dù
ý kiến của mình đúng hay sai, họ cũng không nói gì thêm. Khi
thánh Aloysius Gonzaga còn là học sinh, ngài không bao giờ
chữa mình khi bị người khác chỉ trích nhục mạ; ngài nói
những gì ngài nghĩ, không băn khoăn đến những gì người
khác nghĩ về mình; nếu sai thì nhận mình sai; nếu đúng ngài tự
nghĩ: “Chắc chắn lần khác tôi sẽ sai!” Các thánh hoàn toàn
chết đi cho chính mình đến nỗi hầu như chẳng vui thích khi
người khác đồng ý với mình nữa. Người thế gian nói: “Các
thánh là những người khờ dại ngu ngốc!” Đúng vậy, các ngài
ngu dốt về chuyện thế gian; nhưng chuyện của Thiên Chúa thì
các ngài rất khôn ngoan sáng suốt. Chắc chắn các ngài chẳng
hiểu gì về chuyện thế gian, bởi vì các ngài nghĩ rằng những
chuyện đó quá tầm thường đến nỗi chẳng đáng quan tâm.
THÔNG BÁO
Cộng đoàn có tổ chức mừng Tết Trung Thu cho các em thiếu
nhi sau thánh lễ 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 15 Tháng 9, 2019 tại
khuôn viên nhà thờ. Chương trình bao gồm:
Múa lân, rước đèn.
Thi áo dài, quốc phục Việt Nam
TẾT TRUNG THU 2019 Thi lồng đèn Trung Thu
Phát bánh trung thu cho các em
Để bảo tồn truyền thống dân tộc và giúp cho ngày lễ thiếu nhi
được thêm phần náo động, xin quý vị phụ huynh học sinh
khuyến khích con em mặc trang phục và giúp các em làm lồng
đèn để tham gia vào việc thi cử.

XIN QUÝ VỊ PHỤ HUYNH LƯU Ý
Để tránh phiền toái về việc giao thông và duy trì sự an toàn, khi
đưa đón các em đến nhà thờ học giáo lý hay sinh hoạt thiếu
nhi thánh thể, xin quý vị đừng chở con em vào sân nhà thờ,
nhưng vui lòng lái xe vào phía cổng sau trường học và thả
các em trong khuôn viên trường học OLPH và ra về qua cổng
lớn.

