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THỜI BIỂU PHỤNG VỤ
THÁNH LỄ – MASS – MISA
LỄ VỌNG CHÚA NHẬT – VIGIL MASS
Thứ Bẩy – Saturday:
5:30PM
CHÚA NHẬT – SUNDAY – DOMINGO
Tiếng Việt – Vietnamese
6:30AM
8:00AM & 9:30AM
English Mass:
11:00AM
Misa en Español: (en la Capilla)
5:00 PM

6:30AM
6:00PM

THỨ HAI –THỨ SÁU
WEEKDAY MASSES
Tại Nhà Nguyện – In the Chapel
Tại Nhà Thờ – In the Church

CÁC LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC
HOLY DAYS OF OBLIGATION
LỄ VỌNG – VIGIL MASS
6:00PM
LỄ TRONG NGÀY
6:30AM
5:30PM & 7:00PM
(Xin xem thêm Thông Cáo chi tiết về các giờ lễ)

Thứ Năm
Thursday

CHẦU THÁNH THỂ – EUCHARISTIC ADORATION
12:00 Giờ Trưa tới 6:00 Giờ Chiều
12:00 Noon to 6:00PM

BÍ TÍCH HÒA GIẢI – RITE OF RECONCILIATION
Giải Tội sau Thánh Lễ 6g30 sáng; trước và sau Thánh lễ 6g00 chiều trong tuần.
Thứ Bẩy 1 tiếng trước Thánh Lễ.
Weekdays: after 6:30am Masses; and before
& after 6:00pm Masses or anytime upon request. Saturday: 1hr before mass time.
BÍ TÍCH HÔN PHỐI – HOLY MATRIMONY
Các đôi hôn phối phải ghi danh và gặp các Cha trước ngày cưới ít nhất 6 tháng.
Couples are asked to see Parish priest(s) at least six (6) months prior to the
wedding date.
RỬA TỘI TRẺ EM – RITE OF BAPTISM
Mỗi tháng sẽ có một lần Rửa Tội cho Trẻ Em Sau Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật
của tuần thứ hai trong tháng tại Nhà Thờ. Xin cha mẹ liên lạc trước với Văn Phòng
Giáo Xứ hoặc lấy đơn Rửa Tội nơi các Trưởng Khu để ghi danh.
Baptism is scheduled at Noon on the second Sunday of every month. Please contact
the Church Rectory to register. Both parents and Godparents are required to attend
Baptismal Seminar on Saturday evening in the Church.
KIỆU MÌNH THÁNH CHO NGƯỜI ĐAU YẾU
COMMUNION FOR THE SICK
Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ khi trong gia đình có người đau yếu cần rước Mình
Thánh Chúa để các Cha hoặc Thừa Tác Viên sắp xếp. Please contact the Church
Office when someone is in the hospital or unable to attend Mass for any length of
time. Communion is brought to the sick every week.
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LÁ THƯ MỤC TỬ
BỀN ĐỖ VỚI CHÚA
Trên đời, người ta nói và nghe rất nhiều về hai từ "mâu
thuẫn," tuy nhiên không mấy ai hiểu rõ tận căn từ ngữ đó
nghĩa là gì! Theo Hán Việt Tự Điển: "Mâu" là cây giáo,
cây đao dùng để đâm, "Thuẫn" là tấm khiên, miếng chắn
dùng để đỡ lại. Khi giáo đâm thì khiên phải đỡ và chống lại.
Trong sách Cổ Học Tinh Hoa chú giải thêm chi tiết rằng:
Mẫu Thuẫn chính là sự đối kháng, là sự đối nghịch phát xuất
từ thiên nhiên đến con người. Bản chất của nhân loại lúc
nào cũng mâu thuẫn bởi bốn thể chất "đất/nước/gió/lửa" đối
nghịch nhau, trong tâm hồn mỗi người, hai anh thiện-ác lúc
nào cũng luôn mâu thuẫn, đối kháng với nhau, khiến toàn
thân ta dễ bị rối loạn! Xét nghiệm như thế, tự trong tạo vật
và bản thân con người đã có sẵn mầm mống của sự mâu
thuẫn rồi thì trong tất cả mọi lãnh vực khác, chắc chắn cũng
khó tránh khỏi sự đối nghịch, va chạm vì mỗi người có một
quan điểm và một lập trường khác nhau. Đó là điều thế gian
chẳng ai muốn, nhưng vì mỗi người có một suy nghĩ riêng
và hành động cá biệt, có thói quen khác nhau nên khó
mà chấp nhận bằng lòng với ý kiến của nhau. Tâm tư con
người lắm khi cũng lại càng mâu thuẫn hơn bởi vì ông luật
sư bên trong thân xác của mỗi người lúc nào cũng đứng ra
bào chữa, biện hộ, lý giải, và bảo vệ ý nghĩ của mình; không
hề mảy may suy xét sự thể đúng hay sai!
Nhắc đến điểm này, cách đây mấy tháng trong lần đi
khám sức khoẻ tổng quát, bác sĩ của tôi bảo rằng: "Nói
chung sức khoẻ của anh khá tốt, con người của anh cái gì
cũng khiêm tốn, cũng thấp,... chỉ riêng máu mỡ có phần hơi
cao một chút! Anh không cần phải dùng thuốc, chỉ kiêng ăn
một chút và nhất là phải tập thể dục." Bác sĩ nói xong nghe
rủn cả người. Tôi bắt đầu về thực tập kiêng ăn và tập thể
dục. Mấy tuần sau đó tôi từ tốn việc ăn uống, không dám ăn
món steak mà tôi ưa thích, ăn phở không dám ăn thịt táị.
Tối nào cũng đi bộ nhiều vòng. Nhưng chỉ được vài tuần,
rồi vì bận rộn, vì thích ăn... tôi quên bẵng việc kiêng khem
và tập thể dục. Chẳng phải vậy không thôi, vùng mình sinh
sống bao trùm những thứ hải sản ngon không thể chê chỗ
nào được: những con tôm hùm thú vị thật cám dỗ, những
mẻ crawfish đổ ngập trên mặt bàn bốc khói thơm mù mịt
hoặc những con tôm xanh vừa đánh ngoài biển mang về bỏ
lên bếp nướng... úi chà ông Adong ơi, chống trả làm sao
được! Chính vì khuyết điểm này, tôi lười đi khám sức khoẻ
vì biết rõ bác sĩ sẽ nói gì và sẽ áp dụng những kỷ luật nào
đối với cơ thể mình!
Để thân thể được khoẻ mạnh con người phải ăn uống
chừng mực, kiên trì tập thể dục, và bồi dưỡng chăm sóc kỹ
lưỡng mới giữ được sức khoẻ quân bình và lành mạnh.
Tương tự, để cho đời sống tâm linh được dồi dào, gần gũi
với Chúa hơn, con người cũng phải "kỷ luật" và "tập luyện."
Muốn được hòa hợp bình an thì ta phải có tấm lòng nhân ái,
biết bao dung và độ lượng, biết thương chính mình và
thương người, biết cảm thông và tha thứ bằng trái tim yêu
thương cùng hiểu biết. Nhờ biết thông cảm cho nhau
nên mới bớt xảy ra xung đột và đối kháng. Tuy nhiên, bên

Trang 02

trong ta lúc nào "ông luật sư" cũng biện hộ lý lẽ rùm beng
khiến ta dễ nghe theo. Tóm lại, trong thể xác lẫn tâm hồn
mỗi người luôn có sự mâu thuẫn liên lỉ tác hoành; nên
ta cần phải biết cách nhận diện và điều hoà. Đừng bao giờ
nghĩ thân xác và tâm hồn ta lúc nào cũng quân bình trong
trạng thái ổn định!
Đúng vậy, đời sống nội tâm phải luôn luôn tập luyện, vì
chính Chúa Giêsu đã lên núi cao, vào hoang địa, hay xuống
thuyền qua bên kia bờ, để thinh lặng, để cầu nguyện, để lắng
nghẹ... ý Cha ở trên trời chứ không để ý riêng mình làm chủ.
Trò thì chẳng bao giờ hơn Thầy, vì vậy ta không thể nào có
đời sống nội tâm dồi dào, có một lương tâm nhạy bén..., nếu
ta không cầu nguyện, không kết hợp mật thiết với Thiên
Chúạ. Làm sao con người có được đời sống mật thiết với
Chúa nếu ta không đến với Ngài, không trò chuyện cùng
Ngài và mâu thuẫn nhất là lắm khi chính ta cố tình trốn chạy
những luật lệ yêu thương mà Chúa Giêsu đã răn dạỵ.
Sẽ có ngày cả thế giới và vũ trụ này biến đổi. Bao giờ?
Biến đổi ra sao? Và có những dấu hiệu nào báo trước
không? Tiên Tri Malaki loan báo: Đừng tưởng mọi sự sẽ
như thế này mãi... Ngày của Chúa sẽ đến. Ngày ấy sẽ là
ngày khủng khiếp, ngày tiêu diệt. Tất cả những kẻ kiêu
căng và làm điều ác sẽ như rơm rạ làm mồi cho ngọn lửa…
Tuy nhiên "Ngày của Chúa" sẽ là ngày đầy hy vọng đối với
những người công chính. Bởi vì là ngày đó họ sẽ được thấy
công bình và thánh thiện chiến thắng vĩnh viễn tội ác; ngày
mà ta đã bỏ nhiều công sức cố gắng kỷ luật chính mình suốt
quãng thời gian ở trần thế nay được Thiên Chúa hứa ban
phần rỗi linh hồn cho những ai bền đỗ.
Trong Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô vén mở bức màn ngày
tận chung để nhân loại có thể nhận diện. Tuy nhiên nhiều
người ung dung vẫn cho đây là chuyện xa vời, chẳng thực tế
và chẳng quan hệ gì đến mình. Ở cuộc sống vật chất nhân
loại bị nhồi sọ qua điện ảnh và kỹ nghệ tân tiến quá nhiều
khiến trí óc và tâm hồn con người thường bị ảnh hưởng sự ù
lì khi nhận diện và phân biệt giữa sự lành với sự dữ. Thế
giới ngày nay hăng hái tuyên bố là chỉ quan tâm đến phải,
trái, trắng, đen, hoặc bênh vực cho kẻ cô thế và lẽ công
chính, nhưng thật sự xã hội nhiều khi xám xịt và u uẩn như
màu bầu trời mùa đông, rất giá lạnh! Tuy thế Mùa Xuân
vẫn chực chờ ló dạng ở một góc chân trời, và Thiên Chúa
không để sót một mảy may nào, ngay cả đến một sợi tóc trên
đầu.
Tin Mừng hôm nay minh họa Ngày của Chúa với những
hình ảnh của Cựu Ước thấy khủng khiếp: vẫn là cảnh trời
long đất lở, lửa cháy phừng phừng, trừng phạt kẻ dữ, thưởng
công người lành. Sau biến cố năm 70, Đền thờ Giêrusalem
từng là niềm kiêu hãnh của dân Do Thái, đã không còn hòn
đá nào trên hòn đá nào: mọi thứ đều sụp đổ, tiêu tan… đối
với các Kitô hữu đầu tiên, phải chăng đó là dấu chỉ ngày tận
thế? Phải chăng Nước Trời mà Chúa Kitô loan báo đã gần
kề? Họ tưởng như vậy và nôn nóng chờ đợi. Nhưng rồi thời
gian không thiên vị ai, và cảnh chờ đợi sốt ruột kia cứ kéo
dài mãi không ngừng. Họ bắt đầu chán nản thất vọng.
Người Kitô chúng ta, trước mọi nghịch cảnh, cần sống
theo niềm tin đích thực vào Thiên Chúa. Cần luôn trưởng
(Xem tiếp trang 3)
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LỊCH PHỤNG VỤ
LITURGICAL CALENDAR
Tuần Lễ: 13.11.2016 – 20.11.2016
November 13th - 20th, 2016
13. CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Thirty-Second Sunday in Ordinary Time
Ml 3: 19-20a
Tv 97: 5-9
2Tx 3: 7-12
Lc 21: 5-19
14. Thứ Hai: tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Monday: Weekday
15. Thứ Ba: Thánh Anbétô Cả, Gm, Ts, Lễ nhớ
Tuesday: St. Albert the Great, Bp
16. Thứ Tư: Th. Magarita Tô Cách Lan & Ghêtơrút,
Tn, Lễ nhớ
Wednesday: St. Margaret of Scotland and
St. Gertrude, Vir.
17. Thứ Năm: Thánh Elizabét Hungari, Ts, Lễ nhớ
Thursday: St. Elizabeth of Hungary, Rl
18. Thứ Sáu: Cung Hiến Thánh Đường Phêrô &
Phaolô Tông Đồ, Lễ kính
Friday: The Dedication of the Basilicas of St. Peter
and Paul, Apostles.
19. Thứ Bảy: tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Saturday: Weekday
20. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Jesus Christ - King of the Universe Sunday
2Sm 5: 1-3
Tv 121: 1-5
Cl 1: 12-20
Lc 23: 35-43

ĐÈN CHẦU CANH THỨC
SANCTUARY LAMP
Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:
Anh Chị Thế - Tơ
Thắp sáng suốt tuần
để cầu nguyện cho:
Linh hồn Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Ngọ (giỗ 4 năm)
2 Linh hồn Maria
và
Cầu Bình An cho Gia Đình
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện: 70.00/tuần

Trang 03

ĐÁP CA
Đáp:

Chúa ngự đến cai quản chư dân theo đường
chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với điệu nhạc du
dương, và với kèn râm ran cùng tiếng tù và, mừng Chúa là
Vua. Đáp
2. Biển khơi và muông thú hãy la vang trời. Hỡi địa cầu nhân
gian, cùng núi đồi sông sâu, hãy vỗ tay reo hò, hãy nhảy
nhót mừng vui. Đáp
3. Ngài ngự đến, đến cai trị địa cầu. Cai trị muôn dân, bằng
chính trực công minh. Ngài cai quản muôn loài, bằng
chính trực công minh. Đáp
(Thư Mục Tử..... tiếp theo trang 02)
thành, trung thành trong đức tin của mình và làm chứng cho
Nước Chúa, Nước vĩnh cửu, bất diệt ở bên kia thế giới này.
Cần kiên trì, trung thành trong bổn phận thực tế hàng ngày
trong ơn gọi ta đang nắm giữ thì mới mong kiên vững được
trước nghịch cảnh. Nếu không kiên trì trong việc tầm
thường hàng ngày nơi gia đình, nơi xứ đạo, nơi xã hội ta
đang sống thì khó mà ta kiên trì nổi trong lúc gặp nguy biến.
Mọi Kitô hữu chúng ta cần nhận ra rõ sự mâu thuẫn bất lợi
này và tập dứt bỏ. Nhiều người muốn được hưởng phúc
Thiên Đàng với Chúa; nhưng ngày nay đời sống họ chẳng
nhận diện Thiên Chúa hoặc thậm chí lắm khi còn bán rẻ
nhau, bán rẻ cả Ngài. Có những người ao ước đời sau được
sống viên mãn trên nước trời; tuy nhiên nước mình hiện
đang sống hôm nay không có chút đầu tư nào cả: thiếu xây
dựng bác ái, thiếu nghĩa cử yêu thương, thiếu cho đi tích
cực,... thì ngày tận thế Chúa nhìn vào ta, Ngài sẽ thấy những
gì ở nơi ta, nếu không phải chỉ toàn là những bi cực làm sao
ta xứng đáng bước đến ngưỡng cửa nước trời! Nếu ngay
lúc này mỗi người biết cố gắng sống trung thành trong đức
tin, trong bổn phận, thì khi nào tận thế, ngày đó có đến hay
không,... điều đó không thành vấn đề. Vì "ai kiên trung bền
đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát và được sống đời
đời."
Vậy, đừng bận tâm khi nào sẽ tận thế hoặc ngày tận cùng
sẽ ra sao; mỗi người chúng ta cố gắng để giờ sống hiện tại,
sống sung mãn và kiên trì trong niềm tin tưởng và cậy trông
nơi Thiên Chúa. Tránh tin những lời đồn đại xuyên tạc
trước những biến cố khủng khiếp của lịch sử. Điều quan
trọng duy nhất là mỗi Kitô hữu chúng ta được gọi để trung
thành làm chứng cho Chúa trong ơn gọi và lĩnh vực riêng
của mình. Mỗi người chỉ có hôm nay để xây dựng cho ngày
mai và cuộc sống vĩnh cửu. Mỗi người chỉ có một mạng để
sống cho mình và cứu rỗi lấy chính mình. Đừng để "ông
luật sư" bên trong ta mâu thuẫn lý thuyết khiến ta muốn vào
Nước Trời nhưng lại khích ta không muốn làm gì cả khi còn
ở trần gian này. Xin lỗi quý vị nhé: no deposit – no
withdrawal! Không đầu tư vào - chẳng có gì để lấy ra! Đời
thực tế là thế.
Lm. Nguyễn Văn Nghiêm
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SUY NIỆM LỜI CHÚA

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – Năm C

Lạy Chúa! Xin giúp con biết gìn giữ thân xác con
lành mạnh và tâm hồn con bình an. Xin Chúa tỏ cho con
biết Chúa hơn, biết sống mật thiết với Chúa mỗi ngày
nhiều hơn. Xin Chúa chỉ đường để con biết "tập luyện"
hầu có được một lương tâm nhạy cảm, biết rung động,
biết xót thương, biết cảm thông, và biết yêu người hơn, và
nhất là biết yêu Chúa hơn mọi sư. Amen!

CHUẨN BỊ VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU
Chu kỳ phụng vụ gần kết thúc. Các bài đọc Kinh Thánh
Chúa Nhật này muốn lôi kéo sự chú ý của chúng ta về Ngày
Đức Kitô trở lại vào lúc cuối thời gian. Các bản văn ấy đã
dùng một ngôn ngữ đặc biệt thông dụng thời đó mà ngày
nay không còn ai sử dụng nữa. Đó là loại văn Khải huyền.
Khi nghe hai tiếng Khải huyền, tự nhiên, ai trong chúng ta
cũng nghĩ đến hai chữ tai ương. Tuy nhiên, khải huyền
không phải là một quyển sách tai ương, nhưng là một quyển
sách viết trong thời tai ương. Dù có vẻ giống nhau nhưng
hai điều ấy không đồng nghĩa với nhau. Khi Thánh Máccô
viết sách Tin mừng vào khoảng năm 70, các đạo quân La mã
bao vây Thành Giêrusalem. Đền thờ sắp bị phá hủy. Ở Rô
ma, Hoàng Đế Nêron ra tay bách hại người Kitô hữu. Thánh
Phêrô sắp chịu tử đạo cùng với nhiều người khác. Các cộng
đoàn Kitô hữu bị rung động, và tự hỏi có phải Thiên Chúa
đã bỏ họ rồi không.
Bài Tin mừng hôm nay là một sứ điệp mang lại niềm hy
vọng an ủi những người trong cơn thử thách khi khẳng định
rằng Thiên Chúa không bỏ và sẽ không bao giờ bỏ rơi dân
Người. Đức Kitô đã sống lại và mãnh lực sự dữ không còn
quyền lực nào trên Ngài nữa. Điều quan trọng nhất là hãy
đề phòng và thật tỉnh thức. Nhờ thế, khi Chúa trở lại, chúng
ta sẽ không bị bất ngờ. Lời Chúa còn trấn an bằng cách tỏ
cho chúng ta biết là sẽ có một thế giới mới xuất hiện, vì
Thiên Chúa không ngừng làm phát sinh sự sống, tạo dựng
điều Mới. Tạo thành mới này, thế giới mới này, là mục tiêu
mà Thiên Chúa đã nhắm đến từ muôn đời: tất cả mọi người
sẽ qui tụ lại và mọi dân tộc sẽ được giao hòa trong Chúa Giê
su Kitô, trong sự sống sung mãn của Thiên Chúa.
Bản văn khải huyền đến với chúng ta trong tình huống
đặc biệt của hôm nay. Hầu như hàng ngày, những gì xảy
đến đã thực sự làm rung động mọi người. Chúng ta nghĩ
đến những cơn bão dữ dội gieo kinh hoàng và tàn phá khắp
thế giới trong năm nay, các cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt
ở Trung Đông, hàng triệu người đang phải di cư lánh nạn,
nạn đói triền miên ở Phi Châu, vv. Vì thế, các bài đọc hôm
nay không nhằm chuẩn bị cho chúng ta đón ngày tận thế,
nhưng là thời khắc tận cùng của những “thế giới nhỏ” mà
chúng ta đang tạo ra cho mình. Chúng ta đang sống trong
ảo tưởng cho rằng mọi sự đều đã được quyết định rồi. Thật
ra chúng ta đang sống trong thế giới tạm thời. Một vài biến
cố nhỏ cũng đủ làm cho tất cả xáo trộn trong đời sống chúng
ta: cái chết của một người thân, mất việc làm, một tai nạn,
một căn bệnh hiểm nghèo, một thất bại. Và cũng không có
gì chắc chắn cho ngày mai. Do vậy, lời mời gọi tỉnh thức
của Chúa phải được nghiêm chỉnh tiếp nhận
Nhưng tỉnh thức không có nghĩa là vùi đầu trong bi quan
và chịu đựng. Bài tin mừng mời gọi chúng ta phải lạc quan
chờ đợi. Một vài ngày trước cuộc Khổ nạn, Chúa Giê su đã
loan báo mùa hè phục sinh cho Ngài và cho thế gian. “Khi
những cành cây vả đổi màu, khi những chồi non bắt đầu ló
hiện, anh em biết mùa hè gần đến. Cũng thế, ngày Nước
Thiên Chúa tỏ hiện huy hoàng sắp đến”.

Nếu Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, thì không phải
chỉ để chúng ta sống một vài chục năm trên thế gian mong
manh và đầy xáo trộn, đầy những giới hạn và quay cuồng,
trong khi ước muốn của chúng ta đều hướng về vô hạn. Nếu
Thiên Chúa để cho chúng ta sống trong thế giới này, chính
là để chúng ta cộng tác với Ngài để chuẩn bị cho thế giới
mới. Thế giới tình yêu, trong đó mỗi người tìm được niềm
vui trong hạnh phúc của người khác. Thế giới công bằng,
nơi mà tất cả mọi người đều được dự phần hưởng hạnh phúc
sự sống. Thế giới hòa bình, nơi mà tất cả mọi người có
những tương quan thực sự huynh đệ, trong sự cảm thông và
hiểu biết đối với những người khác biệt về văn hóa, tôn giáo
và niềm tin. Thế giới nơi mà chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa,
theo cách nói của ông Gióp, là Đấng mà nhiều người tìm
kiếm nhưng không biết. Sách Khải huyền nói với chúng ta:
“Thiên Chúa sẽ ở với con người, Ngài sẽ lau sách nước mắt
họ, sẽ không còn sự chết nữa, không còn đau khổ nữa, vì thế
giới cũ đã biến mất rồi”.
Dù sự thật khó tin, chúng ta tin vào Lời hứa ấy, vì Thiên
Chúa đã không tạo dựng chúng ta để chết muôn đời, nhưng
không ngừng làm nẩy sinh sự sống cho dù điều gì sẽ xảy ra.
Tôi tin vào Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta: “Ta là Sự Sống
lại và là sự sống.” Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự
sống lại và là sự sống, không chỉ sau cái chết. Chính trong
ngày hôm nay mà mỗi người được kêu gọi vào một sự sống
đổi mới.
Thế thì, chúng ta hãy cùng thức tỉnh. Chồi non báo hiệu
mùa hè đã xuất hiện. Sứ điệp tin mừng không ngừng nẩy
mầm: “Một cây ngã xuống gây nhiều tiếng động hơn cả khu
rừng đang lớn lên”. Chúng ta hãy cùng nhau dồn mọi nỗ lực
chuẩn bị Vương quốc tình yêu, công chính và bình an, nơi
mà Thiên Chúa muốn qui tụ tất cả mọi người trong sự hòa
giải nơi Chúa Giêsu Kitô.
Niềm Vui Chia Sẻ

CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Ban Phụng Tự Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam
hân hoan đón nhận Ông Phêrô Nguyễn Phúc, đã hy sinh
dành thời giờ dấn thân giúp giáo xứ chúng ta trong Ban
Phụng Tự của giáo xứ, lo sắp xếp và soạn phụng tự cho
các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 11giờ cũng như các nghi
thức phụng vụ trong năm.
Giáo xứ chân thành cảm tạ lòng nhiệt thành của Ông,
đồng thời cám ơn gia đình đã và đang mỗi ngày không
ngừng vun đắp cho giáo xứ chúng ta. Xin Chúa ban sức
khoẻ dồi dào và ơn an bình xuống cho Ông trong ơn gọi
dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội.
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JOURNEY OF FAITH
33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME
Year C
Long ago, I had a chance to read a book called Rare Earth.
The authors (both of them University of Washington
professors) argue that it requires an incredible string of lucky
circumstances for a planet to be habitable - and that, even
though the universe is unimaginably enormous, it is still quite
likely that Earth alone supports complex life. They also point
out that the extinction of life on our planet is inevitable. It
could happen at any time by some catastrophic event - and
even if we dodge the kind of catastrophe that doomed the
dinosaurs, the changes in the sun will eventually do us in.
Scientists often talk in terms of millions of years, but Jesus
implies that the end of our world will come sooner than that.
For sure our individual end is very near. In the face of these
inevitable events, Jesus tells us to maintain our calm. God will
not allow the destruction of even a single hair. Ultimately he
moves every particle in the universe.
Today we face a particular challenge in maintaining our
calm in the face of the death. The thought of death holds a new
terror for people today. We have all seen the terminally ill
hooked up to machines, with IV's in the arm and tubes going
down the throat or nose. It is important to point out that our
faith does not require these measures - that each person can and
must choose what medical treatment they will use or not use.
We are subjects, not objects of medical care.
Choosing the type of medical treatment one will receive
does not mean that one can directly terminate his/her own life or the life of another person. In this regard the Holy Father has
clarified that food and water cannot be considered
extraordinary means. Therefore, they should not be withheld
from a dying person. Dr. Janet Smith has explained this papal
teaching very clearly, but has also discussed the kind of
dilemma it presents in modern medicine. One possible
alternative, she has suggested, is that the food and water do not
necessarily have to be delivered by tubes, but that it is possible
to slowly spoon them to the dying person, even though it is not
as efficient as tubes - and may consequently hasten death. I
don't know all the medical and ethical ramifications, but I do
know that I would hope, if someone I loved were dying, that I
would have the care to attend to them in that way - and would
also hope that someone would have the love to do that for me.
Death is inevitable, but we should strive to avoid the
depersonalization which has crept into medicine, indeed into
our entire society. If God can care for even the hair on our
heads, how much more does he care for our person? And how
much should we care for our own person, our own soul - and
the souls and beings of those near us?

THU TIỀN ĐỢT II
Chúa Nhật tuần tới, ngày 20 tháng 11, 2016 Giáo xứ
chúng ta có thu tiền đợt II cho Quỹ Bảo Vệ Nhân Sinh –
Campaign for Human Development
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MỪNG KÍNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, 2016

Hàng năm, Giáo Xứ chúng ta có truyền thống đặc biệt
dành ngày Thứ Bảy của tuần thứ ba trong tháng 11 để biệt
kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo xứ chúng ta
cũng hiện đang là Giáo Xứ Việt Nam thứ hai trên toàn
quốc giữ nhiều di tích Các Thánh, và từ năm 2013 Tổng
Giáo Phận New Orleans đã ban cho giáo xứ chúng ta trở
thành Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo là Linh
Địa để giáo hữu viếng Các Thánh nhận ơn toàn xá. Vì
đặc ân đó, năm nay giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam sẽ
long trọng mừng Lễ kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
vào Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 11, 2016.
Tuần Cửu Nhật (9 ngày)
Từ Thứ Năm, ngày 10.11 đến Thứ Sáu 18.11. 2016
 3:00PM - 4:00PM: Đặt Thánh Thể - Tôn kính Lòng
Chúa Thương Xót.
(Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót đảm trách)
Giờ Chầu Thánh Thể thinh lặng sẽ tiếp tục đến 5g30PM
 4:00PM - 5:00PM: (Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ & Hội Cao
Niên Hùng Vương đảm trách Chầu trong thinh lặng)
 5:00PM - 5:30PM: (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đảm
trách Chầu trong thinh lặng)
 5:30PM - 6:00PM: Chầu Thánh Thể chung, mỗi ngày
đọc và suy niệm về Gương sống của vị thánh tiêu biểu,
sống biểu dương gương sáng đức tin.
 6:00PM: Thánh Lễ chiều & Khấn Đức Mẹ sau Thánh Lễ
Đại Lễ Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thứ Bảy, ngày 19/11/2016
Tại Nguyện Đường CTTĐVN
 3:00PM - 4:00PM: Suy tôn Lòng Thương Xót Chúa
(Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa phụ trách).
 4:00PM - 4:40PM: Giảng thuyết về
“Linh Đạo Sống Tinh Thần các Thánh Tử Đạo VN”
 4:40PM - 5:00PM: Chầu Thánh Thể Kết thúc
 5:00PM - 5:30PM: Cung nghinh Hài Cốt các Thánh Tử
Đạo Việt Nam (từ Nguyện đường về Nhà thờ chính)
Tại Nhà Thờ
 5:30PM–6:00PM: Hoạt cảnh Gương Anh Hùng Tử Đạo.
 6:15PM: Thánh Lễ Đại Trào.
Kính mời Quý Khu, Quý Hội đoàn, Ban nghành, Phong
trào cùng toàn thể Cộng đồng dân Chúa tham dự các
chương trình đặc biệt nêu trên. Trong cuộc Rước kiệu,
xin quí Đoàn thể, Hội Đoàn mang đồng phục Đoàn, Hội
của mình.
Đoàn Rước kiệu sẽ đi đường Alcee Fortier và đường
Dwyer. Xin quí gia cư có nhà ở hai bên hai con đường
này vui lòng dọn dẹp sạch đẹp để phần Cung Nghinh các
Thánh Tử Đạo được trang nghiêm sốt sắng.
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THÔNG TIN GIÁO XỨ
XIN LỄ THÁNG CÁC LINH HỒN
Tháng 11 hàng năm, Giáo Hội dành để tưởng nhớ và cầu
nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội.
Theo truyền thống của Giáo xứ, hàng ngày các cha sẽ
dâng lễ cho những người xin lễ và ghi tên trong Sách Hằng
Sống.
Xin quí vị lấy phong thư xin lễ trong tháng Các Linh hồn
có để sẵn ở cuối nhà thờ và điền tên các linh hồn muốn xin
lễ, và bỏ vào giỏ xin tiền ngày Chúa Nhật hoặc đưa vào Văn
Phòng Giáo Xứ.
CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Giáo xứ chúng ta sẽ có Thu Tiền Đợt II trong các Thánh
lễ vào Chúa Nhật hôm nay, ngày 13 tháng 11, 2016 cho
chương trình cứu tế này. Xin vì tình thương dân tộc và
giòng máu những người con yêu của Mẹ Việt Nam, toàn thể
giáo xứ chúng ta quảng đại ủng hộ cho việc cứu trợ này.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
1. Giáo xứ sẽ tổ chức Lớp Dự Bị Hôn Nhân vào cuối tuần
đầu ngày 14 & 15 Tháng Giêng năm 2017 (January 14 & 15,
2017). Đây là điều kiện bắt buộc của Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ. Những anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn
nhân buộc phải tham dự trước khi lãnh nhận Bí Tích Hôn
Phối.
Xin ghi danh cho Lớp Dự Bị Hôn Nhân tại Văn Phòng
Giáo xứ, điện thoại: 254-5660.
2. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình xin thông
báo tới quí ông bà, quý anh chị mừng Lễ Tạ Ơn Kim Khánh
và Ngân Khánh Thành Hôn vào dịp Lễ Thánh Gia năm nay,
ngày 30.12.2016.
Để tiện việc sắp xếp Lễ Tạ Ơn và xin Phép Lành Toà
Thánh, xin quý vị liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Anh
Chị Châu Mai trước ngày 27.11.2016, điện thoại: 504. 4965273.
GIÁNG SINH
ĐÊM THÁNH CA NGUYỆN CẦU
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LỄ TẠ ƠN - THANKSGIVING
Giáo xứ cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa cho từng người
giáo dân trong giáo xứ Chúa đã thương ban cho chúng ta
muôn ơn phúc. Quý vị đã, đang, và mãi tiếp tục dấn thân
vun trồng để giáo xứ chúng ta luôn phát triển mỗi ngày thật
tươi đẹp. Giáo xứ chân thành tạ ơn. Năm nay, Lễ Tạ Ơn Thanksgiving sẽ vào ngày 24 tháng 11, 2016.
Đây là ngày để người Việt Nam trong giáo xứ chúng ta
cùng hiệp lòng với toàn thể Quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta Tạ
Ơn Thiên Chúa về mọi ơn lành và thành quả Người đã ban
cho chúng ta trong một năm qua. Tại Nhà Thờ Giáo xứ chỉ
có một Thánh Lễ vào lúc 8:00 sáng. Sẽ KHÔNG có Thánh
Lễ 6:30 sáng và 6:00 chiều.
CHẦU THÁNH THỂ CHÚA - TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, là khởi nguyên Giáo Hội Công Giáo Việt Nam,
Giáo xứ chúng ta thực hiện Tuần Cửu Nhật để cầu nguyện,
để tạ ơn Thiên Chúa, và ca ngợi những Thánh Nhân Anh
Hùng nước Việt là gương sáng đức tin cho chúng ta.
Đặc biệt trong tuần 9 ngày này có đặt Mình Thánh Chúa
trong nhà thờ từ 3giờ chiều đến giờ Thánh Lễ. Ước mong tất
cả Các Khu, Các Đoàn Thể, cùng toàn thể giáo dân trong
giáo xứ cố gắng dành thời giờ đến với Thánh Thể Chúa trong
thinh lặng, tâm sự với Ngài, hầu có thể tìm cho mình niềm
an bình trong tâm hồn thật sự, cùng xin Chúa soi sáng,
hướng dẫn cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.

THIÊN CHÚA HẰNG LUÔN CHỜ ĐỢI TA !!!
ooooOoooo

Hãy mau đến với Ngài

ooooOoooo

GOM GÓP QUÀ LỄ TẠ ƠN
THANKSGIVING FOOD DRIVE

Như truyền thống của giáo xứ, trước Lễ Đêm Giáng Sinh
giáo xứ chúng ta tổ chức Đêm Thánh Ca Nguyện Cầu.
Xin các đoàn thể ghi danh tham dự và gửi bài hát vào
Văn Phòng Giáo Xứ trước ngày 12 tháng 12, 2016.

Hàng năm cứ dịp Lễ Tạ Ơn, Tổng Giáo Phận New
Orleans có chương trình "Phát Đồ Ăn" giúp đỡ những người
nghèo đói trong thành phố. Hiện nay hàng chục ngàn người
ở cạnh chúng ta không có miếng ăn và cũng không có gia
đình để mừng Lễ Tạ Ơn.
Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ kính xin toàn
thể Cộng Đồng Dân Chúa trong giáo xứ tham gia chương
trình quyên góp thực phẩm (lương khô/ đồ hộp) để cứu giúp
người nghèo bắt đầu từ Chúa Nhật tuần này.
Xin mang thực phẩm ra sân Trường Thánh Tôma Thiện
để gom lại và đóng kiện chuyển lên Tổng Giáo Phận.

CA ĐOÀN TRÙNG DƯƠNG – LỄ BỔN MẠNG

TU ĐOÀN NHÀ CHÚA

Hiệp cùng Giáo Hội hoàn cầu hân hoan mừng kính
Thánh Nữ Cecilia, cũng là Bổn mạng của Ca Đoàn Trùng
Dương. Ca Đoàn Trùng Dương xin trân trọng kính mời quí
Cha, quí Tu sĩ, Hội Đồng Giáo Xứ, Hội Đồng Mục Vụ các
Khu, các Đoàn Thể, Ban ngành, Quý cựu ca viên, và cộng
đồng Dân Chúa đến tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh
Bổn mạng Cecilia vào lúc 6giờ00 chiều Thứ Ba, ngày 22/11,
tại Nhà thờ Giáo xứ để cảm tạ Thiên Chúa và xin cầu
nguyện cho ca đoàn cùng toàn thể gia quyến ca viên.

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Tu Đoàn Nhà Chúa xin
kính mời Quý Hội Viên cùng thân hữu đến tham dự Thánh
Lễ mừng kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, bổn mạng
Chi Hội Nhà Chúa New Orleans vào lúc 11giờ sáng Chúa
Nhật, ngày 20/11/2016 tại Nhà Nguyện Tu Viện Nhà Chúa,
13401 N. Lemans St., Sau thánh lễ có tiệc mừng lễ bổn
mạng tại nhà dòng. Thông báo này thay thế cho Thiệp Mời
riêng đến từng hội viên. Kính mời Quý Hội Viên tham dự
đông đủ.

SỐ 1665
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LỄ MISA VĨNH VIỄN

MỜI ÂN NHÂN LỄ VĨNH VIỄN
THAM DỰ THÁNH LỄ
Giáo Xứ dâng Thánh Lễ đặc biệt hàng tuần vào
sáng Chúa Nhật lúc 6giờ30 cầu cho những người xin
Lễ Misa Vĩnh viễn còn sống cũng như đã qua đời.
Xin kính mời quý thân nhân của các Linh Hồn có
tên dưới đây đến tham dự Thánh Lễ vào:
Chúa Nhật: ngày 20 tháng 11, 2016
Cầu cho Ca viên Ca đoàn Trùng Dương còn sống và
đã qua đời
LM Andrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
Maria Phạm Thị Lai
Maria Trần Thị Liễu
Antôn Nguyễn Văn Dụng
Đôminicô Trần Chỉnh
Giuse Nguyễn Viết Chuyên Phêrô Nguyễn Văn Tý
Maria Maria Ann Lưu
Maria Lê Thị Xắng
Giuse Mai Văn Đặng
Phêrô Nguyễn Khiêng
Maria Nguyễn Thị Nhũ
Bernađô Trần Đức Trung (cố Ban)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chất
Vincentê Nguyễn Văn Khuyến
Đaminh Nguyễn Văn Lượng
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vương

CẦN THỢ NAIL
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0

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ông GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN QUYẾT,
thuộc Vinh Sơn, đã được Chúa yêu thương đưa về quê
trời vào ngày 27/10/2016, hưởng thọ 79 tuổi.
Cụ Bà ANNA NGUYỄN THỊ MƯỢC, khu Micae, tạ
thế vào ngày 6/11/2016, hưởng thọ 102 tuổi.
Hôm nay hành trình trần gian của Linh Hồn Gioan
Baotixita và Linh Hồn Anna đã chấm dứt, hai người tín
hữu quý mến trong giáo xứ chúng ta đã hạnh phúc vui về
với Chúa.
Toàn thể Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam thành
kính phân ưu cùng đại tang quyến của hai gia đình.
Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót yêu thương dẫn đưa
Linh Hồn Gioan Baotixita và Linh Hồn Cụ Bà Anna về
hưởng Thánh Nhan Chúa muôn đời.

TIỀN DÂNG CHÚA
CHURCH OFFERINGS
Ngày 5 & 6 tháng 11, 2016
November 5 & 6, 2016

Giáo xứ xin cám ơn quí ông bà, anh chị em đã quảng
đại đóng góp:
“Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó” Mt. 6:21
Chúa Nhật: ngày 5 & 6.11.2016:
Lễ Các Thánh

$12,936.00
$4,765.00

Hoa Dâng Kính Đức Mẹ:
Khu Micae – Nhóm Mân Côi
Gia đình ÔB Quyết
ÔB Trần Văn Hùng

$615.00
$500.00
$30.00

Dâng Cúng Tu Bổ Khán Đài

Cần Thợ Chính & Thợ Phụ
Tiệm ở Uptown

Anh Chị Kim Tâm

Liên lạc: 504. 896. 1005

CẦN THỢ NAIL GẤP

Trang 07
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CHO THUÊ NHÀ
13940 Tudo Dr., N.O., LA 70129

Cần người làm Part-time

Nhà 2 phòng - bao điện nước
Có sẵn máy giặt
Bên cạnh nhà thờ

Liên lạc: 985-809-3888
0

Liên lạc: Trần Dầu 504. 441. 7335
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$2,000.00

BỆNH VIỆN MIỀN ĐÔNG ORLEANS
Y TẾ CAO - PHỤC VỤ TẬN TÌNH - GẦN NHÀ

