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KIÊN TRÌ 
Bài đọc hôm nay nói về ơn kiên trì, đam mê kiên 

trì. Sách Xuất Hành kể về một trận chiến, mặc dù 

Ông Môisen mệt mỏi, nhờ ông Aaron và  ông Hur 

giúp, đỡ hai tay ông Môisen lên, họ đã thắng trận. 

Qua Thư Thứ Hai của Thánh Phaolô gửi Timothy, 

Thánh Gia khuyên Timothy và cộng đồng của ngài 

hãy kiên trì. Thánh Sử Luca kể về một phiên tòa, 

phần thắng dành cho người đàn bà góa , bất chấp 

sự bất lương của thẩm phán, bởi vì bà ta sẽ không 

để cho ông ta yên. Thánh vịnh nhắc nhở chúng ta 

rằng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, Ngài bảo vệ 

chúng ta thoát khỏi tai họa đêm ngày, đến và đi 

bây giờ và mãi mãi. Hai bài đọc nói về ơn kiên trì, 

sự theo đuổi không ngừng 

nghỉ, cương quyết đeo đuổi 

những gì không thể mất. Hai 

bài đọc nói về Thiên Chúa 

đam mê kiên trì trong việc 

theo đuổi chúng ta, tìm cách 

chiếm cho được trái tim của 

chúng ta. 

Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Mười  2019   

 Ý Nguyện Truyền Giáo :     
Cầu cùng Chúa Thánh Linh 

Xin cho hơi thở của Thánh Linh tác sinh một 
"mùa xuân" truyền giáo mới trong Giáo Hội. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
           Tháng Mười 2019—Năm C 
  Chủ Nhật 27 Tháng Mười 2019  

    Tuần Thứ XXX Thường Niên 
 Bài Đọc Một :  Anh Hậu 

 Bài Đọc Hai  :  Chị M. Nga 

 Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Bảo 
 

         Tháng Mười Một 2019  -  Năm C 
  Thứ Sáu  Ngày 1 Tháng Mười Một  2019 

            Lễ Các Thánh—8:00 giờ tối 
      Bài Đọc Một :  Anh Hạnh 

      Bài Đọc Hai  :  Chị M. Nga 

      Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Thưởng 

  Chủ Nhật Ngày 3 Tháng Mười Một  2019  

 Tuần Thứ 31 Thường Niên/ Thiếu Nhi Thánh Thể 
 

  Chủ Nhật Ngày 10 Tháng Mười Một  2019 

            Tuần Thứ XXXII Thường Niên 
      Bài Đọc Một :  Anh Tần 

      Bài Đọc Hai  :  Chị Lan 

      Lời Nguyện Giáo Dân : Chị H. Oanh 

  Chủ Nhật 17 Tháng Mười Một 2019  

  Tuần Thứ XXXIII Thường Niên / Powered by God 
 

  Chủ Nhật Ngày 24 Tháng Mười Một  2019 

     Lễ Chúa Kitô Vua - Liên Minh Thánh Tâm 
      Bài Đọc Một :  Anh Hân 

      Bài Đọc Hai  :  Anh Thưởng 

      Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hậu 

  Thứ Tư  Ngày 27 Tháng Mười Một  2019 

  Thánh Lễ Tạ Ơn Đa Văn Hóa —7:00 giờ tối 
                         Chị M. Nga (???) 

 GIỚI TRẺ  GIÁO XỨ  ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP      
                                    THÔNG BÁO 
Xổ số gây quỹ cho công tác mục vụ giới trẻ giáo xứ: Giá vé 
$1.00.  Giải Thưởng TV Samsung 55 inches. 
 

Trong Tháng 10, để chuẩn bị cho ngày “TRUNK-or-TREAT” 
October 31, 2019, xin quý vị giúp ủng hộ kẹo, mang đến nhà 
thờ các Chủ Nhật hoặc văn phòng Giáo Xứ. 
 

Xin kính mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham gia ngày 
“TRUNK-or-TREAT” October 31, 2019–  
 

Tối ngày 31 tháng 10 từ 6 giờ dến 8 giờ tối, xin quý vị trang trí 
cốp xe, đậu xe trong khuôn viên nhà thờ, 
phân phát kẹo cho các em. Mong quý vị 
đến chung vui, ủng hộ tinh thần, để giúp 
cho ngày lễ Halloween của các em thêm 
phần vui tươi, đầy không khí gia đình.  

 

THÔNG BÁO 
Xin mời Đại Diện Các Ban Ngành Đoàn Thể 
tham dự phiên họp Chủ Nhật October 27, 

2019 tại Văn Phòng Giáo Xứ vào lúc 
6:30PM để bàn về  chương trình Lễ Tạ Ơn, 

Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán Nhâm Tý 2020. 

XIN LƯU Ý 
 

Trong Tháng 11,  xin quý vị vui 
lòng dùng Phong Thư  “ALL 

SOULS DAY—Lễ Các Đẳng Linh Hồn” để xin lễ—Xin 
làm ơn điền tên Thánh hay tên Linh Hồn người thân 
yêu trang sau và để chung vào rổ quyên tiền hằng 
tuần. Các phong thư xin lễ sẽ được đặt trên bàn thờ 
mỗi thánh lễ bắt đầu từ mồng Hai Tháng 11, 2019. 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha 
Thánh Gioan Maria Vianney 

 

Lười Biếng 
 

Tất cả mọi việc đều chán chường mệt nhọc đối với người 
lười biếng.                                             Thánh Gioan Maria Vianney 
 
 

Lười biếng là một bản tính hèn nhát khiến chúng ta 
chẳng thà bỏ việc bổn phận còn hơn là làm việc. Hỡi ôi, 
có biết bao nhiêu người lười biếng trên thế giới này: 
bao nhiêu người hèn nhát, bao nhiêu người lười biếng 
việc Đức Chúa Trời! Chúng ta bỏ bê, trốn tránh việc bổn 
phận đạo đức cách dễ dàng giống như uống một ly 
nước vậy. Chúng ta không muốn làm ngược lại vì sợ 
phiền phức cho mình. Tất cả mọi việc đều chán chường 
mệt nhọc đối với người lười biếng. Cầu nguyện, Thánh 
lễ, là những việc tốt lành không thể thiếu cho người 
đạo đức lại là những cực hình đối với người lười biếng. 
Họ mệt mọi, chán nản và bực bội khi ở bên cạnh bàn 
thờ, ở gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Thoạt đầu họ chỉ cảm 
thấy chán ghét và thờ ơ với mọi thứ trong đạo. Sau đó, 
dần dần họ chẳng còn cầu nguyện với Chúa, ngay cả 
việc xưng tội, rước lễ, họ cũng chẳng có thời gian để 
nghĩ đến nữa. Nếu cứ theo con đường này, thì thật 
khốn cho chúng ta vì đã đánh mất đi nhiều thời gian 
quý báu để đạt đến hạnh phúc Nước Trời, và để chuẩn 
bị cho sự sống đời đời! Biết bao nhiêu thời gian qua đi 
mà chúng ta không làm được việc gì; nếu có làm thì 
toàn những chuyện sai trái, vì đã lắng nghe theo lời xúi 
giục của ma quỷ và vâng lời nó triệt để! Điều đó không 
làm cho chúng ta run sợ sao? Nếu một trong những linh 
hồn ở Hỏa Ngục có được một ngày hay thậm chí một 
giờ thôi, họ sẽ ra sức lo cho phần rỗi mình biết bao! 
Chúng ta phải hành động gấp rút để làm hòa với Thiên 
Chúa, và để cứu linh hồn mình. Hiện nay chúng ta là 
những người may mắn còn có nhiều thời gian và cơ hội 
để suy nghĩ và lo cho việc phần rỗi, nhưng tiếc thay 
chúng ta vẫn ù lì đứng khoanh tay giống như người 
giàu có trong Phúc Âm vậy. Chúng ta cả gan đánh mất 
linh hồn mình. Khi thần chết đến, chúng ta sẽ có gì ra 
trình diện trước tòa phán xét Chúa đây? Các con hãy 
lắng nghe lời Chúa đe dọa những người lười biếng mà 
biết sợ hãi và sám hối: “Bất cứ cây nào không sinh hoa 
trái, Ta sẽ chặt nó đi và quăng vào lửa!” “Hãy đem tên 
đầy tớ vô dụng này ra khỏi mặt Ta và đưa nó vào nơi tối 
tăm, nơi chúng chỉ khóc lóc và nghiến răng!” Nhàn rỗi 
là mẹ đẻ sinh ra mọi tính hư nết xấu. Hãy nhìn những 
người ăn không ngồi rồi; họ chẳng biết nghĩ gì ngoài 

con vật ngu ngốc lao mình vào những đam mê; họ kéo 
lê đời mình qua đống bùn dơ giống như con heo vậy. 
Họ dơ dáy bên trong lẫn bên ngoài. Linh hồn họ chỉ đầy 
những suy nghĩ, ước muốn tục tĩu và dâm ô. Miệng họ 
mở ra chỉ để vu khống, nói xấu mọi người, hay chửi tục 
nói bậy. Còn mắt, tai của họ chỉ mở ra để nhìn và nghe 
những điều tội lỗi. Chúng ta nói ra những điều đó để ý 
thức và chống lại sự lười biếng. Hãy tỉnh thức canh 
phòng bản thân mình. Hãy bắt chước các thánh sốt 
sắng chu toàn các việc bổn phận; đừng bao giờ để ma 
quỷ thấy chúng ta ở không, e rằng chúng ta sẽ sa 
chước cám dỗ. Hãy chuẩn bị cho mình được chết lành 
và sự sống đời đời. Đừng bao giờ để mình mất thời 
gian trong sự thờ ơ, lơ đễnh, trong thói quen gian dối 
và thất tín. Hãy vội vàng hơn để xứng đáng đón nhận 
phần thưởng và mà Chúa đã hứa ban trên Thiên Đàng 
cho những ai trung tín. 

Thứ Hai từ 6:30 giờ chiều đến 8giờ tối 

Tại Hội Trường Giáo Xứ 

 

 

 
 

Mời gọi tất cả các bạn trẻ Lớp 6, 7 và 8  
đến chung vui với chúng tôi,  

để chúng ta cùng vui chơi, chia sẻ  
đức tin và hiệp thông ! 

 

Mời bạn đến với bạn trẻ khác cùng lứa tuổi, để chúng 
ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin  

sau Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu! 
 

Đến để :  Tranh Đua Trò Chơi -   
Học Hỏi Thánh Kinh  -  Ca Nhạc 

 

Thưởng thức các món ăn và nhiều trò chơi khác ! 
 

Mang thêm bạn đến và kết thân với bạn mới !! 


