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QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI THIÊN CHÚA 
 

Hai Bài Đọc hôm nay kêu mời chúng ta cầu nguyện, đi 

sâu vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Bởi vì, khi 

chúng ta thân thiết với nhau rõ ràng rồi, thì mối quan hệ 

cảm thấy tự nhiên hơn. Trích Sách Huấn Ca khuyến 

khích chúng ta tìm hiểu về Chúa nhiều hơn nữa. Trong 

sự khôn ngoan, Trích Sách Huấn Ca cho chúng ta biết 

Thiên Chúa là ai: công bằng, cởi mở, từ bi và thấu đáo 

mọi sự.  "Chúa sẽ không trì hoãn" Trích Sách Huấn Ca 

nói thế. Phải biết rằng sự giúp đỡ của Thiên Chúa đến 

đúng giờ, bất cứ khi nào chúng ta cần, xoa dịu trái tim 

của chúng tôi và giúp chúng tôi tin tưởng Thiên Chúa. 

Trong lá thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timothy, 

Thánh Phaolô đặt trọn niềm tin của ngài vào Thiên Chúa. 

Bất chấp những cuộc phấn đấu mệt mỏi mà Thánh Pha-

olô đã phải đối phó vì đức tin Kitô giáo của mình. Ngài ca 

ngợi Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã giải cứu ngài hết lần 

này đến lần khác. Phúc âm hôm nay cũng lôi kéo chúng 

ta đến gần với Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu kể cho 

chúng ta nghe câu chuyện ngụ ngôn của Ngài về thói 

quen cầu nguyện, một người Pharisiêu và một người thu 

thuế, tâm hồn chúng ta mong muốn được trở nên dịu 

dàng như chính sự ngọt ngào của Chúa Giêsu Kitô. 

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 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 

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. 

 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.  
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha 
Thánh Gioan Maria Vianney 

 

 Cầu Nguyện (1) 
 

Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và kết hiệp với Chúa, chúng 
ta cảm thấy trong lòng vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng 
ta say sưa, một trạng thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự 
kết hiệp mật thiết với Chúa và linh hồn cũng giống như hai 
mảnh sáp chảy vào nhau; chúng không thể nào tách ra được. 
                                                   Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Kho tàng của người Kitô hữu không phải ở dưới đất này 
mà là ở trên Thiên Đàng. Của cải ở đâu thì lòng trí cũng ở 
đó. Con người có khả năng tốt lành là cầu nguyện và yêu 
mến. Cầu nguyện và yêu mến là hạnh phúc của con người 
trên thế gian này. Cầu nguyện không có mục đích nào khác 
hơn là kết hiệp với Thiên Chúa. Khi tâm hồn chúng ta trong 
sạch và kết hiệp với Chúa, chúng ta cảm thấy trong lòng 
vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng ta say sưa, một trạng 
thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự kết hiệp mật thiết 
với Chúa và linh hồn cũng giống như hai mảnh sáp chảy 
vào nhau; chúng không thể nào tách ra được. Sự kết hợp 
này của Thiên Chúa với tạo vật bé nhỏ của Người là một 
điều kỳ diệu và lạ lùng nhất. Đó là niềm hạnh phúc tuyệt 
vời mà con người chúng ta không thể nào hiểu được.  Thật 
sự là chúng ta không xứng đáng để cầu nguyện; nhưng 
Thiên Chúa với lòng nhân hậu đã cho phép chúng ta được 
thưa chuyện với Người. Lời cầu nguyện của chúng ta là 
hương trầm dâng lên được Thiên Chúa vui nhận. Trái tim 
chúng ta nghèo nàn và hẹp hòi nhưng sự cầu nguyện sẽ 
mở rộng ra, và khiến nó có khả năng yêu mến Thiên Chúa. 
Cầu nguyện là sự nếm trước hương vị Thiên Đàng. Nó 
không bao giờ mất đi mà không để lại trong ta sự ngọt 
ngào. Nó giống như mật ong chảy xuống trong linh hồn và 
làm ngọt mọi thứ. Các phiền toái tan biến đi trước lời cầu 
nguyện tha thiết như tuyết tan trước ánh mặt trời vậy. Cầu 
nguyện làm cho thời gian trôi đi rất nhanh, và thích thú 
đến nỗi người ta không hiểu được chúng trôi qua như thế 
nào.  Các con biết không, khi Cha đi khắp nước Pháp để đi 
thăm các Linh Mục nghèo lúc ấy hầu hết đều bị bệnh, Cha 
đã cầu nguyện với Chúa trên đường đi. Nói thật, thời gian 
lúc ấy không còn lâu lắc đối với Cha nữa. Chúng ta nhìn 
thấy nhiều người đắm mình trong cầu nguyện như những 
con cá ở trong nước vậy, vì họ đang hướng về Chúa. 
Không có gì có thể chia cắt lòng họ. Ôi Cha yêu mến các 
linh hồn này biết bao!  

Thánh Francis of Assisi và thánh Colette diện kiến Thiên 
Chúa và nói chuyện với Chúa như chúng ta nói chuyện với 
nhau. Còn chúng ta là những người năng đến nhà thờ mà 
chẳng biết mình đến để làm gì, hay đến để xin gì! Nhưng 
khi đi đến nhà  người khác, chúng ta lại biết rất rõ mình 

đến đó để làm gì! Một số người đến nhà thờ dường như  

 chỉ muốn nói hai chữ: “Bye bye Chúa!” để mà ra về cho 
xong. Cha thường nghĩ rằng khi chúng ta đến thờ lạy Thiên 
Chúa, chúng ta sẽ có tất cả những  điều chúng ta xin, nếu 
chúng ta cầu xin với đức tin sống động và một linh hồn 
trong sạch. Nhưng khổ nỗi, chúng ta chẳng có đức tin, đức 
cậy, đức mến, hay ước muốn gì cả! Trong tạo vật có hai 
tiếng kêu, tiếng kêu của Thiên Thần và tiếng kêu của súc 
vật. Tiếng kêu của Thiên Thần là cầu nguyện; tiếng kêu của 
súc vât là tội lỗi. Những người không cầu nguyện thì 
nghiêng về thế gian như con chuột chù khoét lỗ để ẩn 
mình trong đó. Tất cả bọn chúng đều thuộc về thế gian, 
đần độn, độc ác, chẳng biết nghĩ gì ngoài những chuyện 
trần tục. Giống như người keo kiệt nọ đang lúc lãnh nhận 
các Bí tích lần cuối cùng, người ta đưa cây thánh giá bằng 
bạc cho ông ta hôn kính ông ta nói: “Cây thánh giá này cân 
nặng khoảng một trăm grams!” Nếu như một ngày người 
ta ngưng cầu nguyện thì chẳng còn Thiên Đàng nữa, và 
nếu những linh hồn đang ở Hỏa Ngục, lúc còn sống mặc dù 
chịu nhiều đau khổ mà vẫn biết cầu nguyện thì làm gì phải 
vào đó. Họ có trái tim để yêu mến Thiên Chúa, có cái lưỡi 
để ca tụng Chúa; đó là bổn phận của họ. Nhưng giờ đây, họ 
đã bị lên án đời đời vì đã coi thường Thiên Chúa. Nếu như 
họ còn có cơ hội để cầu nguyện một lần dù chỉ một phút, 
họ sẽ lợi dụng một phút đó mà cầu nguyện để làm giảm đi 
những đau khổ của họ. Nhưng rất tiếc, đó không phải là sự 
thật!  “Lạy Cha chúng con ở trên trời!” Thật tuyệt vời biết 
bao khi chúng ta có một người Cha ở trên Trời! “Nước Cha 
trị đến.” Nếu chúng ta để Thiên Chúa ngự trị trong tâm 
hồn mình, Người sẽ cho chúng ta cùng ngự trị với Người 
trong vinh quang. “Ý Cha được thể hiện.” Không có gì dịu 
ngọt và tuyệt hải cho bằng sống Thánh ý Chúa. Để thực 
hiện tốt những việc này, chúng ta phải làm mọi sự theo 
thánh ý Chúa, trong sự tuân phục các ý muốn của Người. 
“Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”  
Thiên Chúa dựng nên con người có hai phần: hồn và xác. 
Chúng ta xin Thiên Chúa nuôi dưỡng phần xác chúng ta, và 
Người đáp lại bằng cách cho trái đất nảy sinh những thứ 
cần thiết nuôi sống chúng ta. Nhưng chúng ta xin Người 
nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, là phần quan trọng nhất 
trong con người; trái đất thì quá nhỏ để nuôi dưỡng nó; 
linh hồn đói khát Thiên Chúa, và chẳng có gì ngoại trừ 
Thiên Chúa mới làm cho nó thỏa mãn. Vì thế Thiên Chúa đã 
lấy Thân Thể mình để làm của nuôi linh hồn chúng ta. Chúa 
nói: “Mình Ta thật là của ăn. Bánh Ta ban cho các con chính 
là Thịt Ta, để cho các con được sống.” Bánh nuôi song linh 
hồn ở trong Nhà Tạm. Nhà Tạm chính là kho lương thực 
của các tín hữu. Ôi đẹp thay khi Linh Mục trao Mình Thánh 
Chúa cho các con, linh hồn các con hãy thốt lên rằng: “Đây 
là lương thực của tôi.” Các con thấy không, chúng ta rất là 
hạnh phúc. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được hạnh 
phúc này cho đến khi chúng ta ở trên Thiên Đàng. 
                                           (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 
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Cầu Nguyện (2) 
 

Cầu nguyện chính là áo giáp của các thánh, là đức tính 
cần thiết không những cho những người tốt lành, mà 
còn cho người tội lỗi nữa.            Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Các giáo lý viên thường dạy rằng: “Cầu nguyện là 
dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin trong tâm trí để 
Người biết những gì chúng ta muốn và xin Người 
giúp đỡ chúng ta.” Chúng ta không thấy Thiên Chúa 
bao giờ nhưng Người nhìn thấy và nghe chúng ta, 
Thiên Chúa muốn chúng ta dâng cho Người những gì 
cao quí nhất, đó chính là tâm trí chúng ta. Khi chúng 
ta cầu nguyện với hết tâm hồn, với lòng khiêm nhu 
của tâm trí mình, chúng ta sẽ quên đi thế gian, hướng 
về Thiên Đàng, chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, 
nói chuyện với các Thiên Thần và các thánh. Chính 
nhờ cầu nguyện mà các Thánh đã đến Thiên Đàng, và 
chúng ta cũng thế. Thật vậy, cầu nguyện là nguồn 
mạch mọi ơn sủng, là mẹ các nhân đức, là con đường 
quen thuộc và hiệu quả nhất Thiên Chúa muốn chúng 
ta đi đến với Người. Chính Chúa Giêsu đã nói với 
chúng ta: “Hãy xin, và ngươi sẽ nhận được.” Không 
ai có thể nói và giữ đúng mọi lời hứa của mình ngoại 
trừ Thiên Chúa. Thiên Chúa không nói với chúng ta 
rằng: “Hãy xin điều này điều kia, và Ta sẽ ban cho.” 
Nhưng Người nói rằng: “Nếu các con xin với Chúa 
Cha bất cứ điều gì nhân danh Ta, Ngài sẽ ban cho các 
con.” Không phải lời hứa này đã ban cho chúng ta 
lòng tự tin, và khiến chúng ta cầu nguyện tha thiết 
trong mọi ngày sống của chúng ta sao? Các con 
không cảm thấy xấu hổ về sự biếng nhác, thờ ơ đối 
với cầu nguyện, trong khi Đấng ban phát mọi ơn lành 
đã cho chúng ta rất nhiều tấm gương cảm động về 
cầu nguyện sao? Các con không cảm thấy cấu hổ khi 
thấy Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu rất thường cầu 
nguyện, có đôi khi Người cầu nguyện suốt cả đêm 
sao? Phải chăng chúng ta đã nên công chính, thánh 
thiện như Chúa Giêsu? Hay chúng ta không còn ơn gì 
để xin? Hãy kiểm điểm mà xem. Những nhu cầu liên 
tiếp trong đời song của thể xác và linh hồn không 
báo cho chúng ta biết phải trông cậy vào Thiên Chúa 
là Đấng duy nhất ban phát mọi ơn lành sao? Có bao 
nhiêu kẻ thù chúng ta phải chiến đấu: ma quỷ, thế 
gian, và xác thịt. Có bao nhiêu tật xấu phải sửa dẹp,  

có bao nhiêu đam mê phải từ bỏ, có bao nhiêu tội lỗi 
phải diệt trừ! Với một tình huống đau khổ và đáng sợ 
như thế, các con chẳng có chút phản ứng gì sao? Cầu 
nguyện chính là áo giáp của các thánh, là đức tính cần 
thiết không những cho những người tốt lành, mà còn 
cho người tội lỗi nữa. Cầu nguyện dành cho tất cả 
mọi người: người bình dân cũng như người học thức, 
người đơn sơ cũng như người thông thái, tất cả phải 
yêu thích cầu nguyện vì đó là sự đạo đức của con 
người, là khoa học của mọi tín hữu! Ai sống trên trái 
đất này cũng phải biết dùng trí óc để yêu mến và cầu 
nguyện với Thiên Chúa. Xin lỗi Người khi phạm tội, 
cám ơn Người khi được ơn, hạ mình khiêm tốn khi 
Người sửa dạy. Chúng ta là những người nghèo đói 
về ân sủng nhưng lại không cầu xin. Chúng ta là 
những người bệnh tật nhưng chẳng xin chữa lành. 
Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện 
cho hay nhưng Ngài muốn nghe những lời cầu xin từ 
đáy lòng chúng ta.  
Thánh Ignatius một lần kia trên đường đi với các bạn, 
mọi người đều mang trên vai một cái túi nhỏ chứa 
đựng những vật cần thiết cho chuyến đi. Có một 
người tốt lành thấy các tu sĩ mệt mỏi bèn xin giúp 
mang túi xách cho họ. Thế là họ nhượng bộ vì lời nài 
xin tha thiết của anh ta. Khi họ đi đến một khách trọ, 
người này trông thấy các thầy đều quì gối xuống cầu 
nguyện thì cũng bắt chước làm theo. Khi Thánh Igna-
tius và các bạn đứng lên họ rất đỗi ngạc nhiên khi 
thấy người đi theo họ vẫn đang quì phủ phục trên đất 
trong suốt thời gian họ cầu nguyện. Tất cả đều tỏ sự 
bỡ ngỡ và hỏi nãy giờ anh ta làm gì. Câu trả lời của 
người này đã mở lòng trí cho họ rất nhiều, anh ta nói: 
“Tôi không làm gì hết, tôi chỉ nói với Chúa, Lạy Chúa, 
những tu sĩ đang cầu nguyện chân thành này là 
những vị Thánh, còn con chỉ là người xách túi cho họ. 
Con không biết cầu nguyện, nhưng con muốn làm 
những gì họ đang làm, muốn nói với Chúa những gì 
họ đang nói.” Với những lời lẽ đơn sơ, anh ta đã đi 
đến một mức độ cao đáng khâm phục của cầu 
nguyện. Do đó, ai cũng có thể cầu nguyện, và có thể 
cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, ngày hay đêm, lúc làm 
việc cũng như lúc nghỉ ngơi, ở nhà hay đi đường. 
Thiên Chúa quyền năng ở khắp mọi nơi đang sẵn sàng 
nghe lời cầu nguyện của các con, Thánh Thần của 
Người sẽ giúp các con cầu nguyện với Thiên Chúa 
trong đức tin và trong tinh thần khiêm tốn. 
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