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Các ngày khác: Nửa tiếng trước mỗi thánh lễ

a

Quản Nhiệm

LM Phaolô Trần Đức Hùng,: 209-948-8810

Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Nguyễn Quang: 209-403-3747

THÁNH DON BOSCO

CHA, THẦY & BẠN
của Giới Trẻ
Cuối tháng này 31-1, Giáo
Hội mừng kính thánh Don
Bosco, một người cha,
người thầy và người bạn
của giới trẻ. Hơn bao giờ
hết, giới trẻ ngày nay cần
bóng hình của một người
như thánh Don Bosco sánh
bước trên đường đời để
hướng dẫn, nhắn nhủ và yêu
thương. Chúng ta hãy đến
với thánh Don Bosco trong
tháng này không chỉ cầu
nguyện cho giới trẻ, nhưng
nhất là cầu xin Chúa ban
cho Cộng Đoàn thêm nhiều
Don Bosco nữa cho giới trẻ.

“Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở
đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại
với Người” Ga 1, 35-42

lắng nghe & LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG & tiếng lòng
Nhạc sĩ Ngọc Lễ không ngần ngại chia sẻ
một kinh nghiệm trong tình yêu: con gái
nói có là không, con gái nói không là có.
Chắc hẳn, anh không có ý nói sự gian dối
của người con gái trong yêu đương, nhưng
là tính hai mặt của lời nói trong tình yêu:
nghĩa là trong tình yêu có thể nghe những
điều người kia nói và có những điều tình
yêu không thể lên tiếng mà ta tạm gọi là
tiếng lòng.
Chính tiếng lòng mà một nửa kia cần phải
dùng cả con người và cả đời người để học
nghệ thuật lắng nghe. Nếu đôi tai thể lý chỉ
có thể tiếp nhận âm thanh vật lý thì có một
đôi tai tinh thần khả dĩ lắng nghe tiếng
lòng của người yêu.
Để có thể lắng nghe tiếng lòng với cả con
người mình, người ta cần phải trải qua một
giai đoạn quan trọng: lắng đọng. Chính
thiên nhiên sẽ dạy chúng ta đi sâu vào thực
tại này. Một khi mặt hồ nước đã lọc đi mọi
bơn nhơ tồn đọng trên bề mặt, cuốn trôi
mọi chiếc lá vô tình rụng rơi và êm dịu
dần sau đợt sóng ồn ào biến động. Mặt hồ
đã trở nên phẳng lặng khả dĩ phản chiếu
trung thực những gì được tô điểm trên
nền trời xanh. Cũng vậy, một khi tâm hồn
người yêu chấp nhận buông bỏ mọi lo toan
ngày sống, dẹp đi mọi thành kiến về người
mình yêu trong quá khứ và vượt thoát mọi

nói năng hay suy tư vọng động, khi ấy, họ
dễ dàng thấy rõ hình ảnh trung thực bản
thân và tình trạng yêu đương mà chính
họ đang dấn thân xây dựng. Nếu như
nguyên tắc lắng đọng này cần thiết cho
mọi đời sống thì trong tình yêu, nó lại trở
nên khẩn thiết và mang tính quyết định
cho phẩm chất của một cuộc tình.
Lẽ thường, con người chỉ thích nghe
những gì bản thân quan tâm nhưng trong
tình yêu, họ phải buông bỏ những bận
tâm cá nhân, những nhu cầu cái tôi để
lắng nghe tiếng lòng của một nửa kia
đang thổn thức. Một con tim biết lắng
nghe sẽ giúp cho tình yêu triển nở. Một
điều nàng nói, chàng nghe được hai điều,
nghĩa là nghe những gì chính nàng nói
và nghe cả những gì nàng muốn nói mà
không thể nói ra. Chính vì ý thức ngôn
từ không thể diễn tả hết tiếng tơ lòng
mà chàng dần dà nhạy cảm với tình yêu.
Có một thứ sóng vượt khỏi mọi giới hạn
không gian thời gian mà chỉ có những
tâm hồn đang yêu mới cảm nhận được.
Khi ấy, những biểu tượng trong tình yêu:
một cái hôn chào buổi sáng, một sự quan
tâm tế nhị, một lời khen ngợi đúng lúc…
sẽ giúp sưởi ấm tình yêu và xóa tan mọi
khoảng cách.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì
Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống
lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19
"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm
Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con
đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi
con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy
gọi con".
Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi".
Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc
khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi
dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con".
Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi
ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'". Samuel trở
về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như
những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu,
và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:

LẠY CHÚA, NÀY CON XIN ĐẾN
ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA
1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài
đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong
miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên
Chúa chúng ta.
2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng
Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ
toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này
con xin đến".
3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa,
con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của
Chúa ghi tận đáy lòng con.
4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong
Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa,
Chúa biết rồi.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa
Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí.
Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều
ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân
xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ
Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã
nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về
chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng
một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân
xác anh em. Đó là lời Chúa.

LẠY CHA LÀ CHÚA TRỜI

ĐẤT,

CHÚA

ĐÁNG

CHÚC TỤNG, VÌ ĐÃ MẠC KHẢI CHO CÁC TRẺ NHỎ
BIẾT NHỮNG MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI.

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42
"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ
của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là
Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo
Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người:
"Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy
đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với
Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã
nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon
anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng
Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa
Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con
ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là
lời Chúa.
Ý LỄ TRONG TUẦN
TB 13-01-2018: LH Phêro Võ Kính (Bà Lê thị Tứ)
CN 14-01-2018: 8g: LH Phêro (Hoàng thị Thời) – LH
Phêro Võ Hứa (Bà Lê thị Tứ) - 10g: LH Maria Ngô thị Miêu
(GĐ Huỳnh Tiên) – LH Phêro Nguyễn văn Lãnh (AC Nguyễn
Luật Xuân)
TH 15-01-2018: LH Ông bà cha mẹ & anh chị em (Hoàng
thị Thời)
TB 16-01-2018: LH Matta (Bà Dung)
TT 17-01-2018: LH Matta Duyên (ÔB Tiến)
TN 18-01-2018: LH Gioan Baotixita (Bà Dung)
TS 19-01-2018: LH Têresa (ẩn danh)
TB 20-01-2018: LH Phêro Tam (Bà Dung)

CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN –14-01-2018

Vì sao Vatican nghĩ các linh mục
nên học về nghệ thuật và mỹ thuật
Nhà thờ xấu xí, âm thanh dở là không công bằng với sự phong
phú và nét đẹp của phụng vụ, vì thế kết nối giữa nghệ thuật và
đức tin là điều quan trọng. Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ
tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa nhấn mạnh, ngày nay các
linh mục cần hiểu điều này.

- Q/G LẦN I CHÚA NHẬT 07/01/2018: $1,289.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 07/01/2018: $536.00
- QŨY BÁC ÁI: $1,663.00

Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa của Vatican đang nghiên cứu
một dự án nhằm đào tạo các linh mục và các nhân viên làm việc
trong lãnh vực văn hóa của Giáo hội về thẫm mỹ, lịch sử nghệ
thuật, đặc biệt góp phần vào việc tạo ra nghệ thuật tôn giáo phù
với các nơi thờ phượng.
Cùng với Hội đồng Giám mục Ý và với sự hỗ trợ của Quỹ Nghệ
thuật và Văn hóa Nghệ thuật, dự án sẽ nghiên cứu việc đào tạo
các lãnh đạo của giáo phận như giáo sĩ, các giáo sư tôn giáo, giáo
lý viên về việc liên kết giữa đức tin và nghệ thuật.
Một thông báo đưa ra cho biết, Hội đồng đang nghiên cứu việc
đào tạo cụ thể cho các nghệ sĩ trong Giáo hội, như kiến trúc sư,
họa sĩ, nhà điêu khắc, và nhạc sĩ để họ được trang bị, nhằm sáng
tạo các tác phẩm “phù hợp với nơi thờ phượng và phục vụ phụng
vụ”.
Ngày 19 tháng 1-2017, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch
Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa cho biết, điều này rất quan
trọng vì không chỉ có thể trải nghiệm Thiên Chúa qua nghệ thuật,
mà đây là con đường có thể đưa chúng ta đến chiêm niệm, và đó
là trọng tâm của đức tin.
Ngài tuyên bố với hãng tin CNA: “Hình dung một nhà thờ được
xây dựng thanh lịch, nó sẽ nói lên nét đẹp sâu đậm. Và chúng ta
sẽ tìm thấy được ở nơi này khả năng thinh lặng, chiêm niệm, có
nghĩa là con mắt đã thấy. Bởi vì đức tin được tạo ra trên hết qua
chiêm niệm”.
Ngài nói tiếp: “Mặt khác, đức tin cũng là một cách diễn tả, diễn
tả qua lời cầu nguyện, qua gặp gỡ ở cộng đoàn, qua phụng vụ,
qua âm nhạc”.
Hồng Y Ravasi giải thích: “Vai trò của mỹ thuật trong phụng vụ
và trong việc thờ phượng có liên quan đến các giác quan. Vì vậy
cần có nơi chốn thiêng liêng phù với nội tâm, để các tín hữu có
thể ca ngợi một cách trong sáng, họ dễ dàng lắng nghe trong bầu
khí này. Nên khi nhà thờ không có, chẳng hạn một âm thanh tốt,
thì nó không hoàn thành được sứ mệnh thiêng liêng của mình, vì
nghe cũng quan trọng như chiêm niệm”.
Ngài cho biết: “ Phần đầu của dự án đang tiến hành nhằm tập
trung nghiên cứu về các hoạt động giáo dục hiện tại ở Ý. Sau khi
kết thúc nghiên cứu, nhóm sẽ xem xét kết quả và xác định các
câu hỏi và vấn đề họ muốn tập trung, sau đó sẽ bắt đầu thực hiện
các sáng kiến phù hợp”.
Nghiên cứu này chủ yếu được tiến hành qua cuộc thăm dò trực
tuyến.
Đức Hồng y Rivasi giải thích: “Chủ đích nghiên cứu của nhóm
tập trung vào giáo dục, vì việc đào tạo nghệ thuật là “chức năng
của trường học”. Nó cũng vô cùng quan trọng đối với xã hội, vì
các tòa nhà xấu xí hoặc không đặc trưng không nuôi dưỡng cho
hạnh phúc bên trong và không làm cho giáo dân chiêm ngưỡng
cách mà mỹ thuật có thể mang lại”.

Năm nay Cộng Đoàn sẽ tưng bưng mừng Tết Mậu Tuất
Khởii từ ngày mùng một Tết (thứ Sáu 16-02-2018) tới
ngày Mùng ba Tết (Chúa Nhật 18-02-2018) bằng một
Hội Xuân That linh đình với nhiều tiết mục đặc sắc:
* Xổ số trúng lô độc đắc một xe Honda Civic
Hacthback 2018, giài nhì với 1 iphone X, giải ba với 1
ipad 4.
* Gian hàng Hội Xuân với nhiều món Tết truyền
thống: thực phẩm, trang phục, lịch, ảnh và đồ lưu
niệm.
* Các gian hàng trò chơi Xuân truyền thống.
* Lô tô có nhiều lô trúng giá trị.
* Ca Sĩ Thế Sơn, Hương Giang và nhiều ca sĩ địa
phương luôn phục vụ suốt Hội Xuân.
* Và nhiều tiết mục đặc sắc chắc chắn sẽ làm Hội
Xuân Mậu Tuất độc đáo, vui tươi và hấp dẫn

Ban Tổ Chức Hội Xuân thông báo và kinh mới...
Giáo hội từ lâu đã tin tưởng mạnh vào sự kết nối quan trọng giữa
nghệ thuật và đức tin mà theo Hồng Y Rivasi là “keo sơn với
nhau vì cả hai có nhiệm vụ chính là cố gắng không những chỉ để
đại diện cho những gì có thể được nhìn thấy hay trên bề mặt của
sự vật, mà còn tìm ý nghĩa sâu sắc hơn của chúng.”
Hồng y giải thích: “Một trong những nghệ sĩ vĩ đại của thế kỷ
vừa qua, họa sĩ Paul Klee nói rằng nghệ thuật không đại diện cho
cái nhìn thấy được, nhưng cái không thể nhìn thấy được. Vì vậy,
đức tin là vô hình, đại diện cho điều vô hình là điều quan trọng
hàng đầu vì nó nói về Thiên Chúa, nghệ thuật và đức tin đều có
nhiệm vụ cố gắng đi tìm những gì vượt quá bề ngoài của sự vật”.
“Đó là lý do vì sao nghệ thuật và đức tin phải gắn liền với nhau,
dù trong thế kỷ vừa qua nghệ thuật và đức tin đã tách nhau để đi
theo các con đường khác nhau.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm (phanxico.vn) chuyển dịch
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1240 W. Robinhood Dr. Ste B, Stkn, Ca.95207

2333 W. March Lane Suite A-1, Stockton, Ca. 95207
534 E. Maple St.
Stockton, Ca. 95204

Tel:(209) 956-0880
Raát Nheï Nhaøng, Kyõ Löôõng vaø
Taän Taâm. Nha Khoa Thaâåm Myõ vaø Gia Ñình
Cho Moïi Löùa Tuoåi.

OPTOMETRY

Khaùm maét toång quaùt
ñuû loaïi kính vaø contact lenses
1069 W. March Lane
Stockton, Ca. 95207

(209) 951- 4506

Baùc Só Toát Nghieäp vaø thöïc taäp taïi Myõ. Chuyeân
Khoa gia ñình, Noäïi Khoa vaø ngöôøi Cao Nieân.
Baùc Só thöôøng tröïc taïi Beänh Vieäân St. Joseph,
Dameron, and Lodi Memorial Hospital cuõng nhö nhieàu Vieän
Döôõng Laõo quanh vuøng Stockton vaø Lodi. Board Certified in
Geriatrics, Family Medicine and Internal Medicines.

Manicure & Pedicure
Make up & Sell Cosmetics
1415 Rosemarie Ln. # E
Stockton, Ca 95207
Closed Tues day

Open 6 Day a Week

Thöû Thai, Khaùm Thai, Sanh Ñeû,
Kinh Nguyeâät Khoâng Ñeâàu
Sanh Ñeû Bình Thöôøng vaø Moå
Nhaâäp Vieän Nhaø Thöông
St. Joseph & Dameron Hospital

BAÙC SÓ TAN D TRAN, M.D.
Chuyên khoa về đường ruột và gan.
HIEÄN NAY VAÊN PHOØNG COÙ BAÙN
SAÛN PHAÅM DÖÔÕNG DA
VAØ TRÒ LIEÄU TIEÂU MÔÕ HIEÄU QUAÛ.

Pharmacy Manager

Perms, Hair Cut, Hair Coloring
FOR MEN & WOMEN

Tel: (209) 933-0509
Fax: (209) 933-0513

BAÛO ÑAÛM GIAÙ REÛ,
LÖÔNG THIEÄN VAØ
TAÄN TAÂM. CHÆ LAÁY
TIEÀN ÑOÀ VAØ VAÄT LIEÄU.
TAÁT CAÛ TIEÀN COÂNG BAÛO TRÔÏ CHO
CA ÑOAØN TÍ HON ÑAMINH SAVIO

4545 GEORGETOWN PLACE SUITE B10
STOCKTON, CA 95207
Open M-F: 9am -5pm , Sat & Sun: Closed

Mon – Sat: 9am-6pm
Sunday: 9am-5pm

L/L: ANH TAÂM HOAËC COÂ HAÈNG

Specializing in …
Electrical * Tune–Ups

All Makes & Models
* Brakes * Clutch
* Air Conditioning
* Computer Analizing

221 West Yokuts Ave. Ste #A
Stockton, Ca. 95207

Cell: 209-323-8327
Tel: 209-477-9960

* XAÂM THAÅM MYÕ- PERMANENT MAKEUP * KYÕ THUAÄT MÔÙI NHAÁT TÖØ CHAÂU AÂU
* MICROBLADING – HAIR STROKE ( THEÂU CHAÂN MAØY 3D – 6D)

~ LOÂNG MAØY ~ MAÉT ~ MOÂI
~ THEÂU CHAÂN MAØY 3D
RAÁT ÑEÏP, NHÌN RAÁT
TÖÏ NHIEÂN, KHOÂNG ÑAU,
KHOÂNG XÖNG, KHOÂNG ÑOÅI MAØU,
CHUYEÂN SÖÛA XAÂM HÖ

* PHUN CHAÂN MAØY- VIEÀN MAÉT - MOÂI * CHÆNH SÖÕA XAÂM HÖ ÑOÅI MAØU
* KYÕ THUAÄT, MAÙY MOÙC, MÖÏC TÖØ ÑÖÙC * BAÛO ÑAÛM ÑEÏP TÖÏ NHIEÂN VAØ AN TOAØN

Xin Lieân laïc Linh Vuõ ñeå tö vaán vaø xem hình aûnh
6020 PACIFIC AVE. STOCKTON

305 First St.
David, Ca. 95111

5756 Pacific ave
Stockton, Ca. 95207
Mon-Sat : 9am-11pm
Sun : 9am-9pm

7945 N. West Lane , Stockton,Ca. 95210

3110 Bradshaw Rd.
Sacramento, Ca. 95827

(530)759-9888

(916) 361-3888

1100 Mc Henry
Modesto, Ca . 95350

6645 Stockton Blvd # 300
Sacramento, Ca. 95823

(209 ) 579-5899

(916) 399-1688

Open 7
Days a Week

1827 Broad way
Sacramento, Ca. 95818
(916) 443-7888

~ CHUYEÂN THIEÁT KEÁ ~ LAÉP RAÙP~ PHUÏC VU ~ SÖÛA CHÖÕA ~ BAÛO TRÌ
HEÄ THOÁNG MAÙY SÖÔÛI, MAÙY LAÏNH,VAØ CAÙC HEÄ THOÁNG ÑIEÄN.
VIEÄC LAØM UY TÍN, TAÄN TAÂM, GÍA CAÛ NHEÏ NHAØNG.
XIN GOÏI: MICHAEL LÖÔNG TRAÀN

8014 Lower Sacramento Rd. Ste E
Stockton, Ca. 95210

1337 Howe Ave. Ste 106

(Lower Sacramento & Hammer Lane)
( Khu Food 4 Less,4door from China Express)

Sacramento, Ca 95825

(209) 473-7154

* Phôû Ñaëc Bieät
* Buùn Boø Hueá
* Huû Tieáu Dai Haûi Saûn
* Côm Ñóa * Mì Quaûng * Boø Kho *
Caø Pheâ Ñuû Loaïi Vaø Baùnh Mì…
Open 7days a week from 8am – 9pm
MAMA’S KÍNH MÔØI

~
~
~
~

VAÊN PHOØNG CHUÙNG
TOÂI CHUYEÂN LO VEÀ:
TAI NAÏN XE HÔI ~ LUAÄT HÌNH SÖÏ
SÔÛ DI TRUÙ ~ KHIEÁU NAÏI VEÀ SSI
LUAÄT GIA ÑÌNH ~ LUAÄT LAO ÑOÄNG
PHAÙ SAÛN ~ DI CHUÙC
10% GIUÙP TRUNG TAÂM ÑÖÙC BAØ

Quaûng Caùo: Buøi Thaùp 209-683-8868 * Email: thapbui@gmail.com

