28-10
2018

chúa nhật 30 thường niên
NHÌN & THẤY

CĐ CHÚA KITÔ PHỤC SINH
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Tại Giáo Xứ St. Luke:
Thứ Hai, Ba, Tư: 7:00am

Tại Trung Tâm ĐBPHCGH:

Thứ Năm, Sáu: Chầu: 6:30pm Lễ: 7:00pm
Thứ Bảy: 8:15am & 6:00pm - CN: 8am & 10am

GIẢI TỘI

Thứ Ba: tại Giáo Xứ 6:am & 7pm
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

KHỐI PHỤNG VỤ

Nguyễn Thái Hùng: 209-298-0806

Rửa Tội

Cao Kim Yến (209)608-2226

An Táng

Trần Hoàng Trang: 209-981-4819

KHỐI HUẤN GIÁO

Bùi Quý Phước: 209-518-6315

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

Trần Thị Hồng: 209-662-1326

KHỐI TÔNG ĐỒ

Nguyễn Văn Luật: 209-915-7798

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Hoàng Thơm: 209-351-3996

Các Bà Mẹ Công Giáo

Trần Hoàng Trang: 209-981-4819

Legio Mariae

Trần thị Thanh: 209-476-0991

Cursillo

Trần Văn Nam: 209-981-0229

Giới Trẻ Don Bosco

Monica Nguyễn: 209-598-2387

Đôi mắt bạn rất sáng, nhưng có
thể bạn nhìn được mà không
thấy! Qua cái nhìn, bạn vẫn phân
biệt được sáng tối, hay dở, giả thật
và mọi sự trên đời như hàng tỷ
người trên thế giới. Nhưng bạn
biết đấy chứ: nếu bạn chưa thấy
CHÚA, là bạn còn bị mù đó! Này
nhé: Chúa rất muốn gần gũi thân
mật với bạn, vậy mà có bao nhiêu
giây trong một ngày bạn dành cho
Ngài để tâm sự? Bạn có nhận ra
khuôn mặt của Ngài đang cô đơn
nơi một người nghèo khổ chờ để
được bạn phục vụ? Buổi bình
minh thật đẹp Chúa đã tạo ra, gởi
bạn chiêm ngắm. Thế mà có bao
giờ bạn quan tâm đến nó để khám
phá ra sứ điệp tình yêu Ngài? Một
xui xẻo đến khiến bạn nản lòng,
tuyệt vọng? Hình như Chúa đang
ở rất gần mà bạn không thấy! Đôi
mắt của bạn không chỉ là cửa sổ
tâm hồn. Chúng chính là cánh
cổng đồ sộ vững chãi, là bức vạn
lý trường thành kiên cố ngăn chia
giữa bạn và Thiên Chúa. Chỉ khi
nào bạn tự nguyện mở ra đón
nhận Ngài vào, bạn sẽ THẤY
được mọi sự theo đúng bản chất
của chúng. Sao bạn có cần một
phép lạ giống như anh mù trong
Phúc Âm không?

7pm thứ Tư 31-10
Rước kiệu và dâng kinh Mân Côi
tỏ lòng kính yêu Mẹ
kết tháng Mân Côi

Khóm Gioan Baotixita

VIẾNG NGHĨA TRANG

Nguyễn Thiện: 209-662-0903

Khóm Mân Côi

Dương Giàu Jennifer: 209-712-5643

Khóm Mông Triệu

Lê Lộc: 209-337-8444

LỄ CÁC THÁNH:
Lễ vọng: 7pm thứ Tư 31-10
Lễ chính: 7pm thứ Năm 1-11
SpT

LỄ CÁC LINH HỒN:

Khóm Các Thánh Tử Đạo

Khóm Lavang

Hành vi tạ ơn là hành vi nhân bản. Chỉ có con người mới nhớ
ơn và biết ơn. Từ khi được sinh ra tới lúc nhắm mắt xuôi tay,
người ta không thể nào tự lực mưu sinh, lớn lên, giỏi giang,
thành công nếu không nhận được ơn từ người khác. Tạ ơn
giúp con người luôn thái an và hoan lạc.

Lễ nhất: 7am thứ Sáu 2-11
Lễ nhì: 7pm thứ Sáu 2-11
SpT

Trịnh Quang Thảo: 209-684-3847

Đặng Hữu Lợi: 209-952-7066

Tháng nhớ về cội nguồn và cầu nguyện cho tổ tiên
Tháng của lòng Biết Ơn và thảo hiếu

KẾT THÁNG
MÂN CÔI

KHỐI QUẢN TRỊ

Stephen Hiếu Nguyễn: 209-712-1252

Lịch Phụng Vụ
THÁNG 11

WSpTW

Lê Văn Sỹ: 209-639-4760

Khóm Giuse

“Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin
cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp:
“Được, đức tin của anh đã chữa anh”.
Tức thì anh ta thấy được và đi theo
Người.”. Mc 10:51-52

Nơi nào có con của Mẹ, nơi đó
có kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi
đẹp lòng Chúa, vui lòng Mẹ,
đem lại bình an cho nhân gian.

9:30am thứ Sáu 9-11 tại nghĩa trang San Joaquin
SpT

KHÓM CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

10am Chúa Nhật 18-11: mừng quan thầy
SpT

LỄ TẠ ƠN - THANKSGIVING DAY

Trần Trọng Tài: 209-954-8833

9am thứ Năm 22-11: Kiệu và Thánh lễ kính CTTĐVN
SpT

Hoàng Văn Trung: 209-915-4049

10am Chúa Nhật 25-11: mừng quan thầy

Khóm Phêrô

Khóm Thánh Tâm

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối
tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho
dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như
vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người
được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.
Cũng thế, Đức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế,
nhưng là Đấng đã nói với Người rằng: "Con là Con Cha,
hôm nay Cha sinh ra Con". Cũng có nơi khác Ngài phán:
"Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9
"Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt".
Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy
hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát
rằng: "Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót
trong Israel".
Đây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng
lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què
quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành
một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.
Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt
chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng,
băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên
đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là
trưởng tử của Ta. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
CHÚA ĐÃ ĐỐI XỬ ĐẠI LƯỢNG VỚI
CHÚNG TÔI, NÊN CHÚNG TÔI
MỪNG RỠ HÂN HOAN (C. 3).
1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi
dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười,
lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử
với họ cách đại lượng." Chúa đã đối xử đại lượng với chúng
tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở
miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.
4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về
trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

CHÚC TỤNG ĐỨC VUA, ĐẤNG NHÂN DANH
CHÚA MÀ ĐẾN; BÌNH AN TRÊN TRỜI VÀ
VINH QUANG TRÊN CÁC TẦNG TRỜI.
PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52
"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn
đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một
người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe
biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông
Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người
mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con
vua Đavít, xin thương xót tôi".
Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người
mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh".
Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu.
Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho
anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".
Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức
thì anh ta thấy được và đi theo Người. Đó là lời Chúa.

Ý LỄ TRONG TUẦN
TB 27-10-2018: LH Matta & Giuse (ÔB Trọng)
CN 28-10-2018: 8g: LH Maria Phạm thị Yêu (Bách & Sinh)
- LH Phêro Trần Hường (Bà Thường) - 10g: Tạ ơn & Bình
an (Chị Thanh) – Bình an cho cháu và Gia Đình (ẩn danh) LH Antôn và Maria (ÔB Châu)
TB 29-10-2018: LH Giuse Trịnh Thế Minh (AC Hùng Giúp)

BÀI ĐỌC II: Dt 5, 1-6
"Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".
Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được
đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ
vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ

TB 30-10-2018: LH Gioan Baotixita (AC Cảnh Xuân)
TT 31-10-2018: LH Phêro & Anna (Bà An)
TN 01-10-2018: LH Phêro & Matta (Thanh Tùng)
TS 02-11-2018: LH GB Ngô Đình Diệm (Hội Cựu Tù Nhân
Chính Trị)
TB 03-11-2018: LH ông bà cha mẹ nội ngoại (ÔB Võ Tơ)
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HÓA TRANG TRONG KINH THÁNH VÀ NGÀY
"HALLOWEEN"
Có mối liên hệ nào giữa Kinh Thánh với ngày “Halloween”, một
ngày lễ «ngoại giáo»? Từ «Halloween» có nguồn từ tiếng Anh là
“all hallow’s eve”, nghĩa là «ngày trước lễ Các Thánh». Ngày lễ
Các Thánh Nam Nữ được chọn để Kitô giáo hóa một ngày lễ hội
ngoại giáo của người Celtic.
Halloween luôn gắn liền với các biểu tượng của sự chết và thế
giới bên kia. Truyền thống hóa trang xuất phát từ niềm tin về sự
hiện diện của người chết, họ trở về để ám ảnh người sống. Vì
thế, ngày nay người ta vẫn còn hóa trang thành những quái vật,
hồn ma hoặc các phù thủy để làm cho người ta tin rằng ma quỷ
thật sự trở về để ám lúc đêm hôm khuya khoắc. Hóa trang không
bắt nguồn từ Kinh Thánh. Trái lại, ý tưởng hóa trang thì lại khác.
Sau đây là những trình thuật về hóa trang trong Kinh Thánh.

- Q/G LẦN I CHÚA NHẬT 21/10/2018: $1,200.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 21/10/2018: $798.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 28/10/2018: Trung Tâm
- A/C Peter dâng cúng Trung Tam: $50.00 (RT)

PHÂN NHIỆM THÁNG MÂN CÔI - 29/10 - 31/10
Ngày Trong Tuần

Khóm & Hội
Đoàn

Sách
(Trang)

Thứ Hai

29 Tháng Mười 2018 Khóm Giuse

87

Thứ Ba

30 Tháng Mười 2018 Khóm Mân Côi

91

Thứ Tư

31 Tháng Mười 2018 Ban Vinh kính

95

D/S DÂNG CÚNGVINH KÍNH MẸ
1

ẨN DANH

$20.00

2

HOÀNG VĂN CHỮ (Khóm LV)

$20.00

3

Ô. NGUYỄN NGỌC LONG (Kh. G. Baotixita)

4

CHỊ THIÊN NAVYMICK

$50.00

5

BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN (Kh. Giuse)

$50.00

Hóa trang thành cô điếm
Trong câu chuyện khó tin được thuật lại trong sách Sáng Thế Ký
(chương 28), một phụ nữ tên là Tama đã hóa trang thành một cô
điếm. Trong nền văn hóa này, khi người chồng qua đời thì anh
em trai của người quá cố phải lấy người vợ góa làm vợ. Thế
nhưng ông cha chồng không muốn Tama lấy người con trai út
của mình. Cô đã thoát khỏi tình trạng này khi cải trang thành cô
điếm để quan hệ tính dục với ông bố chồng của mình !

6

A/C HOÀNG THƠM-THANH (Kh. Giuse)

7

G/Đ PHAN THỤC (Kh. Mông Triệu)

$100.00

8

A/C LÊ HỮU NGỌC

$100.00

9

KHÓM THÁNH TÂM

$200.00

Hóa trang để thỉnh ý người chết
Chương 28 của sách Samuen I thuật lại câu chuyện vua Saun lo
lắng về tương lai của mình vì cuộc chiến với quân Philistins. Vì
thuật chiêu hồn bị cấm nên Saun phải hóa trang để khỏi bị nhận
ra. Sau khi hóa trang, ông đi thỉnh ý bà đồng bóng để có thể liên
lạc với ngôn sứ Samuen đã chết cách đấy vài năm. Vì giả vờ
không khéo lắm nên bà đồng đã nhận ra ông. Hơn nữa, cuộc tư
vấn cũng chẳng giúp ích gì nhiều vì ông tử trận sau đó.

Hóa trang thành Êsau
Chuyện hóa trang nổi tiếng nhất là Giacóp đã dùng tấm da dê để
làm cho tay mình thành lông lá giống như người anh là Êsau (Stk
27). Giacóp đã đánh lừa thành công người cha mù lòa khiến ông
tin rằng mình đã chúc phúc cho người con cả.

(Đừng) hóa trang thành chiên hay thành tông đồ
Tân Ước không tường thuật một nhân vật hóa trang nào cả. Trái
lại, Tân Ước dùng sự hóa trang như một hình bóng để nói về
những điều giả dối và láo khoét. Chẳng hạn, Tin Mừng Matthêô
7,15-16 nói rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ
hóa trang thành chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ
là sói dữ tham mồi.» Trong những bản văn Tân Ước khác cũng
nói lên sự dè dặt trước các ngôn sứ giả, họ dùng những lời dối trá
để đánh lừa cộng đoàn. Trong 2 Cr 11, 13, Thánh Phaolô căn dặn
phải coi chừng «những tông đồ giả, là thợ gian xảo, hóa trang
thành tông đồ của Đức Kitô.»
Tóm lại, các trình thuật nói về hóa trang trong Cựu Ước hàm ý
có sự đánh lừa hay đó là hoạt động trái phép. Tân Ước tiếp tục
cách sử dụng tiêu cực này gắn liền với sự hóa trang để nói về các
ngôn sứ giả.
Chúc một ngày Halloween … vui vẻ!
Sébastien Doane
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ

10 KHÓM GIOAN BAOTIXITA

$100.00

$50.00

$100.00

11 A/C HIẾN-SỰ

$20.00

12 A/C PHƯỚC (Kh. Giuse)

$30.00

13 CHỊ HIỂN (Kh. Giuse)

$50.00

14 A/C ĐỨC-VÂN

$200.00

15 A/C LÊ PHƯỚC

$50.00

16 Ô/B XUÂN-SANG

$50.00

17 A/C NĂM-PHƯƠNG

$100.00

18 A/C HIỀN (Kh. Mân Côi)

$50.00

19 A/C THẢNH (Kh. La Vang)

$20.00

20 BÀ SƠ (Kh. La Vang)

$50.00

21 A/C HÒA-VÂN (Kh. Giuse)

$30.00

22 A/C TRỰC-NHUNG
23 CHỊ HƯƠNG (Kh. CTTĐ)
24 A/C THÁI-TUYẾT

$100.00
$20.00
$100.00

25 ẨN DANH

$20.00

26 Ô/B VÕ TƠ (Kh. Mông Triêu)

$20.00

27 A/C LỘC-HƯƠNG

$50.00

28 A/C LÊ DOANH BÌNH

$50.00

29 A/C BÁCH-SINH

$60.00

30 ẨN DANH

$50.00

31 A/C MINH

$40.00

32 Ô/B TRẦN SỰ

$20.00

33 A/C HÙNG-GIÁP

$40.00

34 Bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG (Kh. Mông Triệu)

$50.00

CHÚA NHẬT TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B– 28-10-2018

