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ĐỨC TIN NHỎ BÉ 
Hai Bài Đọc chúng ta nghe hôm nay nói về đức tin, 

nỗi thất bại và bao nhiêu thì mới đủ?  Ngôn sứ Kha

-Ba-Cúc là người phàn nàn tranh luận với Chúa. 

Trong Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi Timothy, thì 

khuyến khích cộng đồng đang bị thách thức bởi 

hèn nhát và các tông đồ muốn cho họ biết rằng họ 

có triển vọng hơn họ nghĩ. Mọi việc xẩy đến nhanh 

không lường được cho bất cứ ai trong số họ hay 

cho chúng ta. Tất cả mọi người trong số họ và 

chúng ta, đều muốn Chúa ban cho ta điều gì đó, 

sớm hơn là sau, và chúng ta muốn Chúa cho 

chúng ta hiểu lý do, để tin rằng tất cả mọi sự sẽ 

được giải quyết. Chúa làm gì? Chúa đặt sự việc lại 

cho họ - và cho chúng ta – truyền Ngôn Sứ Kha-Ba-

Cúc mô tả cho họ thế giới mà Chúa muốn; nói với 

các Tông Đồ để các ngài làm nhiều hơn điều họ 

mong đợi. Làm nhiều nhận ít là một ngôn từ quen 

thuộc ngày nay và lời nhắc nhở cho ta rằng một 

đức tin nhỏ bé thế là đủ ngay cả trong những thời 

điểm khó khăn nhất.  

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 13 Tháng Mười 2019  

     Tuần Thứ XXVIII Thường Niên      
       Bài Đọc Một :  Anh Hân    

       Bài Đọc Hai  :  Chị Lan  

       Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga 

                       Thông Báo 
1- Cộng Đoàn có Thánh Lễ Mừng Kính  Đức Mẹ       
        LaVang tại Đài Đức Mẹ LaVang  Thứ Hai  
Ngày 7  Tháng 10. 2019 vào lúc 7:00 giờ chiều 

2– Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân mời    
       gọi cộng đoàn Dân Chúa tham gia  
      buổi  lần chuỗi Mân Côi chung  Thứ Bảy  
ngày 12 Tháng 10, 2019 vào lúc 12:00 giờ trưa 
trong khuôn viên nhà thờ. Xin liên lạc Chị 
Tần-Hảo,  951-741-9303 để biết thêm chi tiêt.  
 THÔNG BÁO CHO 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
 

vào cuối tuần 
mồng 5 và mồng 6 tháng 10, 2019: 

Quý ông bà và anh chị em  
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân mến: 

 

Cha Miguel Ceja sẽ tạm ngưng công việc 
mục vụ trong một thời gian. Ngài sẽ trở lại 
phục vụ giáo xứ dịp Tết Dương Lịch sau 
một thời gian canh tân và nghỉ dưỡng.  
Đức Cha Barnes đã chỉ định cha Kiên Kiều 
làm Quản Xứ trong thời gian này.  
Xin cầu nguyện cho Cha Ceja và tiếp tục 
nâng đỡ Cha Kiên Kiều và nhân viên giáo 
xứ trong công tác phục vụ giáo xứ.    
 

            Xin chân thành cám ơn quý vị. 

VĂN PHÒNG PHÂN PHÁT THỨC PHẨM THÔNG BÁO 
 

Văn phòng cần các nhu cầu sau đây để phân 
phát cho người nghèo hằng tuần: 
1) Các hộp đựng trứng rỗng (egg cartons) 
2) Túi nhựa đựng thực phẩm (shopping bags) 
3) Rau, đồ ăn, hoa quả tươi hoặc đóng hộp  
  Xin quý vị  rộng tay giúp đỡ và mang đến văn phòng giáo xứ. 

Trunk-or-Treat  
   Giáo Xứ sẽ tổ chức “Trunk-or-Treat” vào 
Thứ Năm 31 tháng 10, 2019 cho các em 
thiếu nhi trong giáo xứ, chúng tôi cần kẹo 
để phân phát cho các em, xin quý vị đóng 

góp một vài bịch kẹo mang đến nhà thờ để cho ngày lễ 
Halloween của các em thêm phần vui nhộn.    
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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 

 

Những Bài Giảng Bất Hủ của 
Cha Thánh Gioan Vianney 

 

Giận Dữ 
 

Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không 
biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế 
họ hoàn toàn.                                         Thánh Gioan Vianney 
 

Giận dữ là một cảm xúc của linh hồn khiến chúng 
ta bất nhẫn vì những gì gây thương tổn hay làm 
phật lòng chúng ta. Cảm xúc này đến từ ma quỷ: 
điều đó cho biết rằng chúng ta đang ở trong tay 
ma quỷ; nó là chủ nhân của linh hồn chúng ta; nó 
nắm giữ tất cả những dây cương, điều khiển 
chúng ta nhảy múa làm trò tiêu khiển cho nó. 
Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không 
biết mình nói gì làm gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế 
họ hoàn toàn. Họ nhảy qua phải, qua trái, tóc thì 
dựng đứng như lông nhím, mắt thì lòi ra giống con 
bò cạp hay con sư tử dữ tợn. Tại sao chúng ta lại 
cho phép mình ở trong một tình trạng khốn khổ 
như thế? Điều đó đáng tội nghiệp không? Thật 
đáng tội nghiệp thay! Bởi vì chúng ta không yêu 
mến Thiên Chúa. Lòng trí chúng ta thuộc về thằng 
quỷ kiêu ngạo, lúc nào cũng giận dữ vì nghĩ mình 
bị coi thường; lòng trí chúng ta thuộc về thằng 
quỷ tham lam, lúc nào cũng gắt gỏng vì bị mất mát 
điều gì; lòng trí chúng ta thuộc về thằng quỷ trụy 
lạc, lúc nào cũng căm phẫn vì bị người khác cản 
trở con đường bất chính của mình. Không lẽ 
chúng ta bất hạnh để mình trở thành trò chơi cho 
ma quỷ sao? Chúng làm mọi cách để khiến chúng 
ta trở nên trò vui cho chúng; chúng bày ra cho 
chúng ta những chuyện như: nói xấu, vu khống, 
căm giận, trả thù; chúng còn lèo lái chúng ta đến 
chỗ giết chết những anh chị em xung quanh nữa. 
Các con hãy xem câu chuyện Cain giết chết em trai 
mình là Abel vì quá ghen tị; vua Saul muốn hãm hại 
David; Theodosius gây ra cuộc thảm sát dân chúng 
trong thành Thessalonica chỉ vì muốn trả thù cho 
sự sỉ nhục cá nhân. Nếu chúng ta không giết chết 
người khác thì cũng giận dữ với họ, chúng ta 
không tiếc lời chửi rủa thậm tệ, chúng ta muốn ma 
quỷ đến bắt họ, hay chỉ mong sao cho họ chết 
phứt đi cho rồi. Khi giận dữ, chúng ta nói những 
lời lẽ xúc phạm đến Thánh Danh Chúa, chúng ta  

lên án Đấng Tạo Hóa. Quả thật chúng ta hung dữ 
và bất hạnh biết bao!  Điều đáng trách hơn nữa là 
khi chúng ta bị lôi kéo đến những tội ác này chỉ vì 
những chuyện nhỏ mọn, chỉ vì một lời nói vu vơ, 
hay chỉ vì một chút bất công! Đức tin của chúng ta 
ở đâu? Lý trí của chúng ta ở đâu? Chúng ta thường 
chữa mình rằng vì nóng giận nên tôi mới chửi thề; 
nhưng tội này không thể nào bào chữa cho tội 
khác. Thiên Chúa công bằng lên án sự giận dữ và 
những hậu quả khác do tội đó gây ra. Chúng ta đã 
làm buồn lòng Thiên Thần bản mệnh biết bao! 
Người luôn ở bên cạnh để soi sáng cho chúng ta 
những ý nghĩ tốt lành, và người cũng đau lòng 
chứng kiến chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta sống 
theo gương lành của thánh Remihius chúng ta sẽ 
không bao giờ giận dữ. Một lần nọ, cha tu viện 
trưởng coi sóc những vị ẩn sĩ sống trong sa mạc 
hỏi thánh nhân làm cách nào để luôn giữ mình 
trong trạng thái bình thản, ngài trả lời: “Con 
thường nghĩ về Thiên Thần bản mệnh luôn ở bên 
cạnh, người hằng giúp đỡ con mọi nhu cầu cần 
thiết, dạy con biết những gì phải làm, phải nói, và 
ngài ghi lại mỗi hành động của con, tâm tình và 
cách thức mà con làm việc thế nào.” Hoặc chúng 
ta sống theo gương lành của Vua Philip II nước 
Tây Ban Nha, một đêm nọ ngồi mấy tiếng để viết 
một bức thư dài cho Đức Thánh Cha, viết xong 
nhà vua trao bức thư cho người cận vệ đóng dấu 
và niêm phong. Đang lim dim buồn ngủ, thay vì 
đóng dấu, anh ta lại làm đổ mực lên bức thư. 
Trong lúc anh ta lo lắng và hối hận, nhà vua biết 
chuyện xảy ra đã đến gặp anh và nói một cách 
bình tĩnh rằng: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ 
cần viết lại lá thơ khác là được rồi!” rồi vua Philip 
thức hết đêm đó để viết lại bức thư khác mà 
chẳng một chút khó chịu nào với người lính cận vệ 
của mình.     (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của 
Cha Thánh Gioan Maria Vianney 

 

Mê Ăn Uống 
 

Thói xấu này… hạ thấp chúng ta xuống hơn cả súc 
vật.                                                    Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Mê ăn uống là sự yêu thích quá mức về ăn uống. 
Mê ăn là khi chúng ta ăn phung phí thừa thãi, hay 
ăn cố ăn ráng mặc dù đã thấy mình no đủ; mê 
uống là khi chúng ta uống (những chất có men 
như rượu, bia…) quá lượng đến độ mất cả cảm 
giác và lý trí. Thói xấu này thật đáng xấu hổ vì nó 
khiến chúng ta ra thoái hóa và sa đọa! Nó hạ thấp 
chúng ta xuống hơn cả súc vật. Loài vật không giờ 
ăn uống nhiều hơn nhu cầu: chúng ăn vừa no; 
uống vừa đủ. Còn chúng ta, khi muốn thỏa mãn 
đam mê, khi thân xác không thể chứa đựng thêm 
nữa, chúng ta vẫn bị mê hoặc bởi những cao lư-
ơng mỹ vị; cứ ăn thật no, uống thật say! Khi say 
rồi, đôi chân lảo đảo, chúng ta té nhào, lăn mình 
xuống vũng bùn dơ dáy, làm trò cười cho mọi 
người kể cả trẻ em. Nếu giờ chết đến bất ngờ với 
chúng ta trong tình trạng như vậy, chúng ta sẽ 
không còn thời gian để mà hồi tâm sám hối nữa; 
nếu đến gặp Thiên Chúa trong tình trạng đó thì 
thật là khốn nạn! Linh hồn chúng ta sẽ bàng hoàng 
sợ hãi khi nhìn thấy những linh hồn trong Hỏa 
Ngục. Đừng để mình đam mê rượu chè vì chúng 
sẽ hủy hoại sức khỏe, thậm chí sẽ đánh mất linh 
hồn chúng ta. Sự vô độ và trụy lạc chỉ làm giàu cho 
các bác sĩ, nhà thương, chúng ta nuôi sống họ và 
tạo cơ hội cho họ có nhiều khác hàng. Chúng ta 
nghe kể mỗi ngày, có người say sưa bị té gãy giò; 
người khác đi qua cầu bị té xuống nước chết đuối. 
Sự nghiện ngập và ăn uống vô độ là bạn tri kỷ của 
người tội lỗi. Một chút vui thú ở đời này sẽ phải  
trả giá đắt cho đời sau. Nơi đó, những người tội 
lỗi này sẽ bị giày vò vì cơn đói khát dữ dội; thậm 
chí chẳng có một giọt nước để làm mát đôi môi  

khô cháy của mình; lưỡi và thân xác họ sẽ bị thiêu  
đối đời đời bởi ngọn lửa không bao giờ tắt. Chúng 
ta đừng bao giờ nghĩ đến nó, và cũng đừng để nó 
xảy đến với mình. Thánh Phaolô đã khẳng định 
những người mê ăn uống sẽ không được vào 
nước Thiên Chúa. Hãy nhìn xem các thánh cả đời 
ăn năn khóc lóc, trong khi chúng ta lại buông mình 
trong sự tự do hưởng lạc ăn chơi. Thánh Eliza-
beth, nữ hoàng nước Bồ Đào Nha, ăn chay suốt 
những ngày mùa vọng, và từ ngày lễ thánh John 
Tẩy Giả đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Sau đó, 
ngài bắt đầu ăn chay lại từ mùa Chay kéo dài đến 
lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Ngài chỉ dùng 
bánh mì và nước lã trong những ngày thứ Sáu, 
thứ Bảy, và những ngày lễ vọng kính Đức Mẹ và 
các thánh Tông Đồ. Người ta còn nói rằng Thánh 
Bernard uống dầu thay rượu. Thánh Isidore không 
bao giờ ăn gì mà không khóc. Nếu thật sự là 
những tín hữu tốt lành, chúng ta phải noi gương 
những gì các thánh đã làm. Thay vì đạt tới Thiên 
Đàng trong những bữa ăn bằng cách loại trừ 
những thứ có hại cho sức khỏe để làm đẹp lòng 
Thiên Chúa, chúng ta lại chọn chẳng thà ăn uống 
say sưa còn hơn làm vui lòng Thiên Chúa; chúng ta 
nhận chìm và giết chết linh hồn mình trong sự ăn 
uống. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ không 
hỏi: “Thân xác của ngươi ra sao?” nhưng Ngài sẽ 
nói: “Hãy nói về linh hồn của ngươi, ngươi đã làm 
gì với nó?” Vậy chúng ta sẽ trả lời ra sao? Chúng ta 
có lo lắng chăm sóc cho linh hồn mình nhiều hơn 
lo cho thân xác không?” Các con đừng để mình 
thỏa mãn trong sự ăn uống; hãy sống theo gương 
của các thánh; ăn chay, hãm mình, phạt xác. Các 
thánh không bao giờ tìm cách thỏa mãn trong sự 
ăn uống. Sự ham muốn và niềm vui của các ngài là 
được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa. 
Vậy chúng ta hãy theo gương các ngài khi đang 
còn ở thế gian này, để một ngày nào đó, chúng ta 
sẽ đạt được triều thiên của các thánh trên Thiên 
Đàng..               (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 


