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Một Thiên Chúa Quyền Năng và Vinh Hiển 
 

Hai Bài Đọc hôm nay phản ảnh mãnh liệt hai chân 

lý:  Thiên Chúa thì quyền năng vô biên so với 

chúng ta; Và Thiên Chúa cung cấp mọi trợ lực để 

giúp chúng ta khám phá và chia sẻ vinh quang của 

Ngài. Bài Đọc theo Sách Khôn Ngoan nhắc nhở 

chúng ta rằng, chúng ta quá nhỏ bé so với "Chúa 

Tể của Toàn Vũ Trụ". Tuy vậy, Thiên Chúa quan 

phòng và nuôi dưỡng chúng ta trong tình yêu 

hoàn hảo. Nếu chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, 

yếu đuối và tội lỗi so với Thiên Chúa, phúc thay 

cho chúng ta! Quyền năng vô biên của Thiên Chúa 

duy trì và củng cố chúng ta. Qua thông điệp gửi 

các tín hữu thành Thessalonia, Thánh Phaolô cũng 

khuyến nhủ họ như thế. Ngài nhắc nhở họ rằng 

một mình Thiên Chúa biến Giáo Hội trở nên thánh 

thiện. Ngài cầu nguyện rằng tất cả mọi điều họ 

lãnh nhận sẽ là để vinh quang Thiên Chúa. Trong 

Phúc Âm theo Thánh Luca, Thánh Sử cho chúng ta 

nhận ra thực trạng cuộc sống thế nào; Ông Zach-

aeus, cảm thấy mình bé nhỏ và bị khinh chê, tìm 

đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhận ra ông và tăng 

sinh lực cần thiết cho ông để ông ăn năn tội lỗi và 

tôn vinh Thiên Chúa. 

Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Mười  Một  2019   

 

 Ý Nguyện Truyền Giáo :     
Cầu Cho Sự Thông Tin và Hòa Giải 

Xin cho các vùng Cận Đông có được một 
tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải, là 
nơi các cộng đồng tôn giáo đa dạng biết 

chia sẻ cuộc sống cho nhau 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                Tháng Mười Một 2019  -  Năm C 
 

  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 (???) 

         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 trong trang sau và để 
chung vào rổ quyên tiền hằng tuần.  Xin cảm ơn quý vị. 

OFRENDA -DÍA DE MUERTOS 
BÀN TƯỞNG NHỚ NGƯỜI QUÁ CỐ 

 

Trong Tháng 11, Tháng Các Đẳng Linh Hồn, như thông 
lệ, Giáo Xứ có đặt Bàn Thờ Tưởng 
Nhớ Người Quá Cố nơi cuối nhà 
thờ. Quý vị nào muốn đặt hình ảnh 
của người thân trong gia đình trên 
Bàn Thờ để mọi người cùng chung 
lời cầu nguyện. Xin mang hình đến 
nhà thờ bắt đầu Mồng Một Tháng 
11, 2019. Xin dùng khổ hình không 
quá 4”x6” và nhớ mang hình về 
nhà trước mồng Một Tháng 12, 2019. Xin cảm ơn quý vị. 

  

THỨ BA MỒNG 5 THÁNG 11, 2019 

TỪ 7 GIỜ SÁNG ĐẾN 8 GIỜ TỐI 
 

HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ SẼ ĐƯỢC XỬ 
DỤNG LÀM TRUNG TÂM BỎ PHIẾU.  
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha 
Thánh Gioan Maria Vianney 

Sự Chết 
Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề 
nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ 
chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông 
cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ.      
                                         Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Rồi sẽ có một ngày, có thể rất gần, chúng ta 
phải từ biệt cuộc đời, bạn bè, và những người 
thân yêu của chúng ta. Vậy khi nào thì chúng 
ta quay trở lại? Không bao giờ. Chúng ta sinh 
ra, hiện diện trên trái đất này, rồi chết đi, và sẽ 
không bao giờ trở lại; cái thân xác mà chúng ta 
hằng yêu quý và săn sóc sẽ trở thành một nắm 
tro bụi, và linh hồn chúng ta sẽ run rẩy ra trình 
diện trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tối Cao. 
Khi chúng ta từ giã cõi đời này, nơi mà chúng 
ta không còn hiện hữu nữa, khi hơi thở cuối 
cùng của chúng ta tan biến đi, và chúng ta nói 
lời vĩnh biệt cuối cùng, ước gì chúng ta được 
ra đi trong yên lặng, trong nơi xa thẳm của sa 
mạc, xa rời với thế giới này và những thú vui 
của nó. Hằng ngày, chúng ta vẫn thường 
chứng kiến những tấm gương ăn năn sám hối, 
nhưng chúng ta vẫn lòng chai dạ đá, không 
một chút thay đổi. Những ngày sống của chúng 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ta trôi qua một cách vui vẻ thoải mái, chẳng có 
một chút lo ngại gì về đời sau cả. Chúng ta vẫn 
cứ thờ ơ, dửng dưng với việc phụng sự Chúa, 
bởi lẽ cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ 
chết.Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề 
nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ 
chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông 
cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. Khi 
thần chết đến, ba phần tư cuộc đời chúng ta 
đã có ích gì? Chúng ta có nghĩ đến Thiên  

 

Chúa, đến phần rỗi, đến linh hồn của chúng ta 
bao giờ không? Ôi thế giới này thật điền rồ dại 
dột biết bao! Chúng ta đến thế gian và ra đi mà 
chẳng bao giờ biết lý do tại sao. Thiên Chúa tốt   
lành đem chúng ta đến thế gian để phục vụ 
Ngài, để thử thách xem chúng ta có yêu mến 
và trung thành với các giới luật của Ngài hay 
không; và sau thời gian thử thách ngắn ngủi ở 
trần gian này, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt thật 
xứng đáng cho mỗi một người. Nói vậy có 
người sẽ thắc mắc rằng Thiên Chúa có công 
bằng khi thưởng người lành và phạt kẻ dữ 
không? Để trả lời chúng ta hãy tự hỏi mình, 
một nhà tu khổ hạnh suốt đời ăn năn khóc lóc, 
đền tạ những tội lỗi mình có thể nào được cư 
xử giống như người tội lỗi, suốt đời dìm mình 
trong những thú vui xác thịt không? Câu trả lời 
thật dễ dàng: Không, chắc chắn là không!  Vậy, 
chúng ta sống ở thế gian này không phải để 
hưởng lạc, mà làm mọi cách để đạt được ơn 
cứu rỗi cho mình. 
Hãy chuẩn bị cho giờ chết của mình đừng để 
phí mất một giây phút nào, vì nó sẽ đến lúc 
chúng ta không ngờ, nó sẽ khiến chúng ta hết 
sức ngạc nhiên. Hãy nhìn các thánh mà xem, 
các ngài sống trong sạch nhưng vẫn luôn sợ 
hãi, luôn tiều tụy lo buồn vì sợ hãi; còn chúng 
ta, những người thường xuyên xúc phạm đến 
Thiên Chúa thì chẳng có chút lo lắng sợ hãi 
nào! Thay vì lo sao cho được chết lành, thì 
chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết. Đầu óc chúng 
ta đầy dẫy những sự thế gian. Thỉnh thoảng 
Chúa soi sáng cho, nhắc nhở trong tâm trí 
nhưng chúng ta luôn khước từ, không muốn 
nghĩ đến cho dẫu đến giờ phút cuối cùng. Các 
con có biết giờ phút cuối cùng đó đáng sợ biết 
bao! Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta  



 

 Phong  Trào  
Thăng Tiến Hôn Nhân 

Thông Báo 
Chủ Nhật ngày 29 Tháng 12, 2019, Công Giáo Toàn Vũ 

mừng Kính Lễ Thánh Gia Thất.  
 

 Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cộng đoàn dân 

Chúa tham dự buổi tĩnh tâm về gia đình từ 3:00PM 

đến 4:00PM do Cha Trường Đỗ giảng thuyết với chủ 

đề: “Cảm Thông và Đồng Hành cùng Các Gia Đình Trẻ” 

Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân cũng xin mời quý vị 

có những năm Thành Hôn : 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45 và nhiều hơn ghi tên tham dự Kỷ Niệm Thệ Hôn. 

Xin quý ông bà và anh chị em bớt chút thời giờ tham 

dự. Xin chân thành cám ơn. 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha 
Thánh Gioan Maria Vianney 

 
 

.....phải chịu án phạt đời đời. Ngài nêu ra cho 
chúng ta thấy trường hợp tên trộm lành là một 
ví dụ điển hình, anh ta chết bên cạnh Chúa,  
chết trong sự ăn năn thống hối, nhưng chỉ có 
một mình anh thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằn cứ 
ăn chơi xả láng, cứ đợi đến phút chót rồi hãy 
ăn năn cũng chưa muộn. Đó chỉ là mưu mô của 
ma quỷ. Hãy xét xem chúng ta có hy vọng 
được chết trong tay Chúa trong giờ phút sau  
hết không, trong khi cả cuộc đời chúng ta sống 
xa Ngài? Chúng ta đã làm gì để  được xứng 
đáng lãnh nhận ân huệ cao quý đó? 
Có một vị khổ tu thánh thiện luôn lo sợ cho cái 
chết đang đến gần kề. Có người thấy vậy mới hỏi 

rằng: “Cha ơi, cha lo sợ cái gì vậy?” 
Vị tu sĩ trả lời: 

“Cha sợ sự phán xét của Thiên Chúa.” 
Người kia nói: 
“Cha là người ăn năn đền tội mỗi ngày, yêu mến 
Chúa tha thiết, và chuẩn bị cho cái chết lâu như vậy 
mà còn sợ sự phán xét của Thiên Chúa sao? Như vậy 
con phải sợ đến mức nào đây?” 

Để được chết lành chúng ta phải sống tốt lành, 

phải nghiêm túc kiểm điểm chính mình mỗi 
ngày: mỗi tối hãy xét xem mình đã làm gì suốt 
ngày; cuối tuần xét lại mình đã làm gì trong 
tuần; cuối tháng xét lại mình đã làm gì trong 
tháng; cuối năm xét lại mình đã làm gì trong 
năm. Với phương pháp này, chúng ta không thể 
nào bỏ lỡ những cơ hội tự sửa mình, và trở 
thành những tín hữu đầy nhiệt tình trong một 
thời gian ngắn. Và khi thần chết đến, chúng ta 
đã sẵn sàng, vui mừng và hạnh phúc trở về nhà 

Cha.  
 (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 

                   Phong  Trào  
      Liên Minh Thánh Tâm   
                 Thông Báo 

 

Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi Tĩnh Tâm, mừng 
Lễ Quan Thầy của  Phong Trào vào Chủ Nhật, ngày 24 
Tháng 11, 2019,  
 

Chương trình Tĩnh Tâm bắt đầu  từ 3 giờ 30 chiều. 
Trong Thánh Lễ sẽ có tuyên hứa của đoàn viên. Sau 
thánh lễ, xin quý vị bớt chút thời giờ ghé qua Hội 
Trường Giáo Xứ dự tiệc chung vui với chúng tôi, để 
dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Thánh Tâm Chúa 
che chở, ban phước lành, hiệp nhất dâng lời cầu 
nguyện cho đoàn viên và những linh hồn quá cố trong 
gia đình cùng những  ân nhân trong Phong Trào Liên 
Minh Thánh Tâm.  

THÔNG BÁO 

 Ban Giáo Lý kính mời quý phụ huynh học sinh    

                     tham dự phiên họp phụ huynh học  

                     sinh Chủ Nhật 10 Tháng 11, 2019  

                     vào lúc 3:30PM tại phòng số 7 để 

biết chi tiết về việc học của con em mình. 

Date Event Location Time Presenter 
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 


