
  CHỦ NHẬT, Mồng Sáu Tháng  Mười  Một, 2022 
   Tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên—Năm C 

 

SỰ SỐNG VĨNH CỬU 
     Điều gì xảy đến sau khi 
chúng ta chết? Hầu hết các tôn 
giáo và triết học gia đều đưa ra 
một số khái niệm về điều này, 
nhưng bởi tất cả các điều bí ẩn 
làm cho chúng ta phải bối rối. 
Các bài đọc hôm nay cho chúng 

ta một cái nhìn thoáng qua về đức tin của các thánh tử đạo 
và vào lời của Chúa Giêsu. Trong bài đọc từ Sách Cựu Ước, 
anh em nhà Maccabee hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa 
đã ban cho họ sự sống cũng sẽ nâng họ lên để dẫn đưa họ 
vào sự sống đời đời. Theo truyến thống Do-Thái, điều này 
không được chấp nhận một cách bao quát. Những người Sa-
đu-sê, những người phủ nhận mọi sự sống lại của người 
chết, cố gắng gài bẫy Chúa Giê-su bằng một câu đố giả 
thuyết. Chúa Giê-su, đã biết phương cách để xoay chuyển 
tình thế, gạt bỏ lòng bất tín của họ, cho họ lưu ý rằng, ngay 
cả tổ phụ Môi-se cũng biết rằng tất cả sự sống đều do Thiên 
Chúa. Thánh Phao-lô nói với dân thành Tê-sa-lô-ni-ca rằng 
chúng ta đang sống trong niềm khích lệ và hy vọng đời đời, 
và Thánh Vịnh 17 lặp lại điều này với những lời của đức tin 
rằng chúng ta sẽ nhìn thấy nhan thánh Chúa, thức dậy trong 
sự hiện diện yêu thương của Chúa.     Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Giáo Lý     - Từ 1 giờ đến 2 giờ 15 chiều 

Việt Ngữ  - Từ 2 giờ 15 đến 3 giờ 30 chiều 
Thiếu Nhi Thánh Thể  - Từ 3:30 pm đến 4:45 pm 

Mọi chi tiết xin liên lạc Chị Nguyễn Nga—email : logsuzie@yahoo.com 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA                   
THÁNG MƯỜI MỘT, 2022 

Ý Nguyện Chung: Cầu cho giới trẻ vị thành niên 
                                Chúng ta hãy cầu nguyện cho               
                          những trẻ em đang bị đau khổ,    
                          đặc biệt là những trẻ em vô gia  
                           cư, mồ côi và nạn nhân của 
chiến tranh; xin cho các em can đảm, biết 
chuyên chăm học hành và cho các em được 
cảm nghiệm tình yêu gia đình. 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ   Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  (VN) —-  Chủ Tịch :  A. Đỗ Văn Tâm /  Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ :  A. Lê Tôn Hậu  
Phó Chủ Tịch Nội Vụ  : A. Thomas Tùng  /  Thư Ký : C. Nguyễn Nguyệt Nga  /  Thủ Quỹ :   A. Nguyễn T. Thưởng 

XIN LƯU Ý 
Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích 
HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi  thức TANG 
LỄ và GIÁO LÝ TÂN TÒNG. Xin vui lòng 

liên lạc  Cha Quản Nhiệm  
Giuse Đặng Minh Trí qua  Văn phòng Giáo 

Xứ số phone 951-689-8921 ext.100 
để lấy hẹn hoặc để biết thêm chi tiết. 

SỐNG LẠI 
Không tin sự sống đời sau, 

Mắt nhìn thiển cận, nỗi đau quấy rầy. 
Tâm tư thắc mắc điều này, 

Vợ chồng kết hợp, tình say mặn nồng. 
Kết hôn gắn bó tương đồng, 

Thủy chung son sắt, đèo bồng xứng đôi. 
Sao mà chia cách đơn côi, 

Ngày sau sống lại, kết tôi với mình. 
Người anh cưới vợ gái trinh, 

Chẳng may bệnh chết, mối tình dở dang. 
Không con nối dõi gia cang, 

Người em kế tiếp, cưới nàng lập hôn. 
Tiếp theo năm chú đồng môn, 

Bảy người đều chết, mồ chôn mả dài. 
Không ai thừa tự quản cai, 

Ngày sau vợ chết, nhận ai là chồng. 
Chúa rằng sống lại đợi trông, 

Không còn cưới gả, vợ chồng lứa đôi. 
Đời sau sống mãi tinh khôi, 

Nhẹ nhàng thánh thoát, xứng ngôi thiên thần. 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng  chia sẻ về  Luca 20:27-38 

     TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN                                                 
                Ngày  29 & 30 Tháng Mười 2022 
Trong Thánh Lễ  :  $ 7,743.00  
Qua Trang Mạng : $ 1,230.00 

 MỤC THÔNG BÁO HẰNG TUẦN 
 

1. Chủ Nhật, 20 tháng 11, Đoàn LMTT mừng lễ bổn mạng/   
                                   quan thầy trong thánh lễ 5 giờ chiều. 
                 2. Thứ Tư, ngày 7 tháng 12, Giáo xứ sẽ có giải tội  
                      Mùa Vọng cho tất cả mọi người vào lúc 7 giờ tối. 
                 3. Thứ Ba, ngày 13 thang 12, Cộng đoàn VN sẽ có  
             buổi Giảng Tĩnh Tâm MV lần thứ nhất vào lúc 7 giờ tối. 
4. Thứ Tư, ngày 21 tháng 12, Cộng đoàn VN sẽ có buổi   
                       Giảng Tĩnh Tâm MV lần thứ hai vào lúc 7 giờ tối. 
5. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, Cộng đoàn VN sẽ có  
                                  thánh lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 8 giờ tối. 
6. Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12, Cộng đoàn VN sẽ có  
                                      thánh lễ  Giáng Sinh vào lúc 5 giờ chiều. 


