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"Bất cứ ai không vác thập giá của mình mà theo 
Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được."  

Lu-ca 14:27 
Ông bà và anh chị em thân mến, trong Bài Tin Mừng 
hôm nay, Chúa Giêsu nói với một đám đông tín đồ 
cùng những người muốn trở thành tín đồ rằng: "Bất 
cứ ai không vác thập giá của mình mà theo Ta, thì 
không thể làm môn đệ Ta được." — Trở thành môn đệ 
Chúa Giêsu có nghĩa là, chúng ta tự nguyện chấp nhận 
chi phí cống hiến ngày này sang ngày khác cho các việc 
khó khăn - cũng như các lợi ích. Chúng ta nên nhớ 
rằng, Chúa Giêsu đã từ chối nhiều người vì họ không 
sẵn sàng trả giá, không sẵn sàng báo cáo việc họ làm 
mỗi ngày. — Có người đến với Ngài vì họ muốn được 
lợi ích, họ muốn được chữa lành, họ muốn sự náo 
động, họ muốn sự thoải mái đi kèm với việc tông đồ. 
Nhưng khi bắt đầu vào việc, khi cần phải vác thập giá 
của họ, họ kiếm cớ tránh né những bất tiện, sự hy sinh, 
vất vả. Chúa Giêsu chỉ đơn giản nói "Không!" 
Ngài đã không nói "Đi và làm bất cứ điều gì khác mà 
con phải làm và sau đó chúng ta sẽ bàn tới việc theo 
Ta." Thay vào đó, Ngài nói, "Không! Việc này không 
dành cho con. Con chưa sẵn sàng nhận việc này." 
Không ai bị bắt buộc phải trở thành môn đệ Chúa Giêsu 
Kitô. Bạn và tôi được tự do chấp nhận lời Ngài mời gọi 
hoặc từ chối lời mời này. Nhưng một khi, chúng ta 
chấp nhận lời Chúa mời gọi, cái giá phải trả - thường là 
giá đắt nhất - là vấn đề bước đi theo Ngài, bằng cách 
trao thân cho người khác, làm cho người khác, ngay cả 
khi phải chịu đau đớn. Nhưng, điều  huyền bí của các 
mầu nhiệm, đó là trong quá trình tìm kiếm, cuộc sống 
vinh quang nhất mà chúng ta có thể khám phá ra chính 
là phương cách sống này. —Và nếu như một số người 
trong chúng ta không thu hoạch được những thành 
quả tốt đẹp nơi Cuộc Sống Toàn Thiện này trong Chúa 
Giêsu Kitô, ấy là vì, khoảng cách chúng ta đang đi theo 
Ngài quá xa. Do đó, quan niệm về cuộc sống Kitô hữu 
nơi chúng ta là gì, vẫn còn mờ mịt - thậm chí là nghiệt 
ngã. — Tuy nhiên, gần hoặc xa Chúa Giêsu, chúng ta có 
thể đang ở thời điểm này, hy vọng chúng ta ở đây hôm 
nay, để cố gắng thu hẹp khoảng cách lại. Chúng ta 
đang ở đây để tiến gần tới Chúa hơn. Chúng ta ở đây 
để "nhìn thấy Ngài rõ hơn." Chúng ta ở đây để "yêu 
mến Ngài hơn." Chúng ta ở đây để tập trung vào ý 
nghĩa thực sự về môn đệ Kitô Giáo, và trong quá trình, 
để khám phá ý nghĩa thực sự hành trình cuộc sống của 
chúng ta. 
Xin Chúa ban cho ông bà và anh chị em sức khỏe và 
bình an,                                                           Cha Miguel Ceja  

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha   
 Tháng Chín  2019  

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho Các  
chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia 

Xin cho các chính trị gia, khoa học gia và kinh 
tế gia cùng nhau hoạt động để bảo vệ biển 

cả và đại dương của thế giới này 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                                             Tháng Chín 2019—Năm C 
  Chủ Nhật 15 Tháng 9, 2019  — Tuần Thứ XXIV   

         Ngày Giảng Viên Giáo Lý Toàn Quốc 
     Ban Giảng Viên Giáo Lý 

  Chủ Nhật 22 Tháng Chín 2019  

         Tuần Thứ XXV Thường Niên       
         Bài Đọc Một :  Chị H. Oanh     

          Bài Đọc Hai  :  Anh Tần 

          Lời Nguyện Giáo Dân : Chị M. Nga 

  Chủ Nhật 29 Tháng Chín 2019  

        Tuần Thứ XXVI Thường Niên                 
          Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

          Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo  

         Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn 
 

 CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ             

                               NIÊN KHÓA 2019-2020  
               Ngày Khai Giảng September 15, 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 

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. Chúng tôi sẽ chỉ  
định địa điểm để quý vị đưa đón các  em và nhân viên hướng dẫn  
quý vị mỗi tuần.  

Hội Phụ Huynh Học Sinh 
Thông Báo 

 

Để việc phục vụ thức ăn cho 
các em học sinh được chu 

toàn, xin quý phụ huynh học 
sinh bớt chút thời giờ, đăng ký 

với Cô Huỳnh Vân một ngày 
Chủ Nhật cho niên khóa  

2019-2020. 



Date Event Location Time Presenter 
Saturday, November 02, 

2019 
Asian Pacific Youth Day 

Diocesan Pastoral 
Center 

All Day To be determined 

Saturday, January 11, 
2020 

Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Timothy Trường Đỗ 

Saturday, March 14, 2020 Lớp Thừa Tác Viên Thánh Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Anthony Bùi Đại 

Saturday, March 28, 2020 
Những Gì Bạn Cần Biết Về Thánh 

Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-12:00PM 

Cha Anthony Đào Quang 
Chính 

Saturday, May 30, 2020 Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương 
Diocesan Pastoral 

Center 
All Day To be determined 

TẾT TRUNG THU 2019 

CHỦ NHẬT TUẦN THỨ HAI MƯƠI BA 

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C  -    CHỦ NHẬT  8 THÁNG CHÍN 2019  

Những Bài Giảng Bất Hủ của  

Cha Thánh Gioan Vianney 
 

Kiêu Ngạo  
Suy gẫm cho kỹ mình là ai, chúng ta rất dễ dàng khiêm 
tốn,và con quỷ kiêu ngạo sẽ không còn chỗ đứng trong 
lòng chúng ta nữa.                              Thánh Gioan Vianney 

 
Kiêu ngạo là một quan điểm không đúng, một tư tưởng sai 
về mình. Người kiêu ngạo luôn ra vẻ khiêm nhường để 
người khác khen mình nhiều hơn. Càng ra vẻ hạ mình bao 
nhiêu, họ càng đi tìm sự tâng bốc cái tôi đáng ghét của mình 
bấy nhiêu. Người kiêu ngạo hay nói về những gì mình đã làm 
và đang làm; họ sống bằng lời cạ tụng của người khác, và ra 
sức tìm mọi cách để được khen nhiều hơn, vì họ không bao 
giờ cảm thấy đủ cả. Nếu các con làm chút gì phật lòng người 
kiêu ngạo, họ liền giận dữ kết tội các con là ngu dốt hay bất 
công với họ. Thật ra, chúng ta chỉ là con số không trong mắt 
Chúa. Chẳng phải rõ ràng và hiển nhiên chúng ta là hư vô, 
không thể làm được gì và rất khốn khổ đó sao? Chúng ta có 
thể sống thánh thiện, chẳng bao giờ phạm tội không?  Suy 
gẫm cho kỹ mình là ai, chúng ta rất dễ dàng khiêm tốn, và 
con quỷ kiêu ngạo sẽ không còn chỗ đứng trong lòng chúng 
ta nữa. Hãy nhìn xem, cuộc đời chúng ta qua đi giống như 
cây cỏ – giờ thì mọc xum xuê, mai thì ủ rũ héo tàn; hay giống 
như những vỏ bắp, lúc mới hái thì tươi được một chút, rồi bị 
mặt trời làm khô héo ngay. Thật vậy, hiện giờ chúng ta đang 
còn sung sức, khỏe mạnh; nhưng có ngày thần chết sẽ đến 
bắt chúng ta về, giống như chúng ta đi thu hoạch hoa trái. 
Tất cả những gì hiện giờ có vẻ mạnh mẽ, rực rỡ, xinh đẹp, 
cũng chỉ là tạm bợ chóng qua. Vinh quang của thế gian này, 
tuổi trẻ, vinh dự, giàu sang, danh vọng, tất cả sẽ qua đi 
nhanh chóng, nhanh như thể đóa hoa sớm nở chiều tàn. Hãy 
nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về cát bụi, sẽ bị 
quăng vào lửa như đống cỏ khô nếu chúng ta không biết 
kính sợ Thiên Chúa. Người tín hữu tốt lành biết rõ điều này, 
do đó họ không nghĩ đến thân xác nay còn mai mất; họ coi 
thường mọi việc ở đời này; họ chỉ nghĩ về linh hồn và làm 
thế nào để kết hợp với Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể 
kiêu ngạo khi ngắm nhìn gương mẫu khiêm nhường của 
Chúa Giêsu để lại cho chúng ta mỗi ngày? Chúa Giêsu đã 
xuống thế mặc lấy xác phàm, sinh ra và sống cuộc đời nghèo 
khó, chết treo giữa hai tên trộm cướp.  

 Người đã thiết lập Bí tích để trao ban Mình Máu Người cho 
chúng ta, và trong Bí tích này Người đã hạ mình thẳm sâu. 
Người vẫn tiếp tục ẩn mình trong Nhà Tạm, bị cô đơn, hiểu 
lầm bởi những kẻ vô ơn bạc nghĩa, và Người vẫn tiếp tục 
yêu thương và phục vụ chúng ta trong Bí tích này. Gương 
khiêm nhường của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta thật cao 
cả biết bao! Hãy nhìn ngắm Người trên thánh giá do chính 
tội lỗi chúng ta đã đóng đinh Người; hãy nhìn ngắm Người 
đang mời gọi: “Hãy đến với Ta, và hãy học nơi Ta. Vì Ta hiền 
lành và khiêm nhượng trong lòng!” Các thánh hiểu rõ lời 
mời gọi này. Vì vậy, các ngài luôn yêu thích sự nhục nhã và 
đau khổ. Theo gương các thánh, chúng ta đừng sợ hãi sống 
khiêm hạ và chịu sỉ nhục. Thánh Gioan Thiên Chúa lúc mới 
trở lại đã giả điên chạy trên đường phố, và nhiều người chạy 
theo ngài để ném đá; trên mình ngài lúc nào cũng có những 
vết máu và bùn dơ. Ngài im lặng như một người điên; ngài 
đã lợi dụng phương thuốc khắc nghiệt nhất này để chữa 
lành tính tự phụ của mình; và ngài đã đón nhận tất cả trong 
tinh thần sám hối ăn năn để đền tội lỗi trong quá khứ. Thiên 
Chúa nhân từ không đòi hỏi chúng ta những điều vĩ đại to 
lớn. Người muốn chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường; 
như thế chúng ta sẽ luôn làm đẹp lòng Người, chúng ta sẽ 
giống như trẻ thơ, và Người sẽ ban muôn ơn lành để chúng 
ta đến với Người, và cùng vui hưởng hạnh phúc với các 
thánh.               (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 

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, rươ c đèn.  

                                 Thi áo dài, quốc phục Việt Nam 

                                 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 tài. 

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 


