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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

Lạy Chúa Giêsu, trước khi con
tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con.
Trước khi con thấy Chúa, Chúa
đã nhìn thấy con. Trước khi con
theo Chúa, Chúa đã đi theo con.
Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã
mến yêu con. Trước khi con thuộc
về Chúa, Chúa đã thuộc về con.
Trước khi con phụng sự Chúa,
Chúa đã phục vụ con. Trước khi
con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã
nộp mình vì con. Trước khi con
sống và chết cho Chúa, Chúa đã
sống và chết cho con. Trước khi
con đặt Chúa lên trên hết, Chúa
đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời
của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con,
Chúa luôn đi trước con. Chúa làm
trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng
mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con đều
chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà
thôi. Xin cho con đón nhận những
cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn
và rất nhiều tình yêu. Amen.
WSpTW

Những ngày
tháng cuối năm
nhắc nhớ một
điều quan trọng:

quê hương đích thực của con
người là Thiên Chúa (thiên
đàng, quê trời, cứu độ...).
Hãy chuẩn bị ngay hôm nay,
từ giây phút này, đừng xao
lãng, nhưng hãy dành trái tim
cho Ngài.

KHỐI QUẢN TRỊ

Lê Văn Sỹ: 209-639-4760

Khóm Gioan Baotixita
Khóm Giuse

Stephen Hiếu Nguyễn: 209-712-1252

Khóm Mân Côi

Khóm Mông Triệu

Lê Lộc: 209-337-8444

Khóm Phêrô

Trần Trọng Tài: 209-954-8833

Khóm Thánh Tâm

Hoàng Văn Trung: 209-915-4049

Tháng nhớ về cội nguồn và cầu nguyện cho tổ tiên
Tháng của lòng Nhớ Ơn & Biết Ơn

Nhân mùa tạ ơn, Cộng Đoàn chân thành ghi ơn các vị
thân chủ quảng cáo trong tờ thông tin của Cộng Đoàn.
Tấm lòng quảng đại và nhân ái của quý vị dành cho
Cộng Đoàn chắc chắn sẽ được Thiên Chúa trả ơn bội
hậu cho quý vị cũng như cho các cơ sở hành nghề và
thương mại của quý vị. Cộng Đoàn chân thành ghi ơn.

THÁNG 11
VIẾNG NGHĨA TRANG

10am CN 18-11: KHÓM CTTĐVN mừng quan thầy
SpT

Nguyễn Thiện: 209-662-0903

Dương Giàu Jennifer: 209-712-5643

THÁNG 11
mùa nhớ ơn & tạ ơn

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Trịnh Quang Thảo: 209-684-3847

Khóm Lavang

“Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa
ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn và hết sức ngươi... Ngươi hãy
yêu mến tha nhân như chính mình
ngươi. Không có giới răn nào trọng
hơn hai giới răn đó”.”. Mc 11:29-31

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

Khóm Các Thánh Tử Đạo

Đặng Hữu Lợi: 209-952-7066

YÊU THIÊN CHÚA
YÊU THA NHÂN

MÙA VỌNG

Là thời gian chuẩn bị không chỉ
đón chờ Chúa sẽ đến lần thứ hai
nhưng quan trọng hơn là cơ may
đón Chúa đến với bạn ngay lúc
này trong mọi hoàn cảnh, nhất
là giây phút hiệp lễ.

THỨ NĂM 22-11-2018
LỄ TẠ ƠN - THANKSGIVING DAY
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

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

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA KITÔ VUA
QUAN THẦY ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

10am Chúa Nhật 25-11: LMTT mừng quan thầy
X

tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao
trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng
ngày dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội
lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến
dâng chính mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối
làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật thì đặt Người Con hoàn
hảo làm Thượng tế đến muôn đời. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6
"Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết
lòng ngươi".
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy kính sợ
Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh
và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho
con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời
sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài.
"Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa
truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản
ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã
hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật.
"Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là
Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết
lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho
ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
LẠY CHÚA LÀ DŨNG LỰC CON, CON YÊU MẾN CHÚA.
1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá
tảng, chiến luỹ, cứu tinh.
2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là
khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng
ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay
quân thù.
3) Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Đá Tảng của con, ngợi khen
Thiên Chúa là Đấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được
đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Đấng được xức dầu của Ngài.

BÀI ĐỌC II: Dt 7, 23-28
"Vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư
tế hằng hữu".
Bài trích thư gởi cho tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế (của Giao Ước
cũ), vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Đức Kitô,
vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế
hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn
những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng
sống để chuyển cầu cho chúng ta.
Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội,

NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG NGUYÊN BỞI BÁNH, NHƯNG
BỞI MỌI LỜI DO MIỆNG THIÊN CHÚA PHÁN RA.
PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34
"Đó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống
như giới răn thứ nhất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và
hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp:
"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên
Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu
mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và
hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu
mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào
trọng hơn hai giới răn đó".
Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ
khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng
có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết
sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật
toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông
không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai
dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

Ý LỄ TRONG TUẦN
TB 03-11-2018: LH Maria (ẩn danh)
CN 04-11-2018: 8g: LH Anrê và Anna (ẩn danh) – LH
Phêro Nguyễn Xuân Thanh (Bà Thường) - LH Gioan Baotixita Cao Tuyên (ẩn danh) – LH Anna Thiện & Gioan Baotixita
(Linda) – LH nội ngoại (Gđ Nguyễn Văn Cường) - 10g: LH
Phêro Nguyễn Xuân Thanh (AC Vân Huy) - LH Bênedicto &
Maria (Chị Linh) – LH Anna Đặng thị Ảnh (GĐ Thơm
Thanh)
TB 05-11-2018: LH Phêro Lê văn Sáng (GĐ Cậy Đạo)
TB 06-11-2018: LH Matta Lê thị Hường & Giuse Lê văn Mỹ
(AC Hùng Hoa)
TT 07-11-2018: LH Phêro Trần Hiển (AC Hoà Vân)
TN 08-10-2018: LH Giuse Lê Văn Sơn (Chị Xuân)
TS 09-11-2018: LH Phêrô Lê Văn Sáng (GĐ Cậy Đạo)
TB 10-11-2018: LH Bênedito & Maria (Chị Linh)
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ÍCH LỢI CỦA VIỆC XIN LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
LUYỆN NGỤC VÀ CHO MÌNH
Giáo hội dâng lễ Misa như
Chúa đã dạy để “loan
truyền việc Chúa chịu chết
và tuyên xưng việc Chúa
sống lại cho tới khi Chúa
lại đến” (Lời tung hô sau
tryền phép).
Thánh lễ cũng được dâng
lên để thờ phượng Chúa, tạ
ơn Chúa, đền bù tội lỗi
nhân loại và xin ơn phúc
cho Giáo Hội và thế giới
(Giáo Lý Công Giáo). Lễ
vật dâng lên trong Thánh
lễ để “tôn vinh Danh Chúa,
mưu ích cho chúng con
cùng toàn thể Hội Thánh Người” (Lời đáp trước kinh Tiền Tụng).
Công đồng Trentô dạy rằng: “Thánh lễ Misa không những ca tụng
Chúa, mà còn là lễ đền tội cho người sống và người đã qua
đời” (Khóa 22 chương 2). “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ
Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, xin ban cho kẻ đã chết như con
Chúa, thì cũng được sống lại như Người” (Kinh Tiền Tụng Thánh
Lễ).
Từ thời xưa, Giáo Hội đã chấp nhận cho Linh mục chủ tế được
nhận một số tiền lễ của giáo dân để chỉ lễ theo ý người xin. Theo
lịch sử thời trước nữa, giáo dân thường đem hoa mầu như bánh
trái, rượu dâng lên chủ tế trong phần dâng lễ vật, dần dần để thuận
tiện hơn, người ta dâng tiền để tùy ý chủ tế sắm các vật dụng cần
thiết” (Martimort, The Signs of the New Covenant, The Liturgical
Press, 1963 NY, p. 208).
Thánh Bênađô thuật truyện về Thánh Malaiki, tổng giám mục
Armagh, nước Ái Nhĩ Lan đã dâng nhiều thánh lễ cho linh hồn chị
mình. Tưởng thế là đủ, ngài không dâng nữa. Ba mươi ngày sau,
ngài nghe tiếng chị khóc trong phòng mặc áo lễ. Bà than rằng, bà
“đã chờ 30 ngày mà không được ai giúp đỡ”. Ngài tiếp tục dâng lễ
cầu cho chị rồi thấy chị mặc đồ đen. Ngài lại tiếp tục dâng lễ cầu
cho chị tới khi thấy chị rực rỡ vào Thiên đàng cùng với một số rất
đông các linh hồn được giải thoát trong ngày hôm ấy (199).
Thánh Nicholas thành Tolentino thấy vô vàn linh hồn luyện ngục
ở trong một cánh đồng hợp nhau lại xin van ngài dâng lễ cầu cho
họ. Sau 8 ngày dâng lễ, ngài được biết các linh hồn ấy đã được
giải thoát khỏi luyện ngục (204).
Thánh Antôn Padua kể rằng, Chân phúc Gioan Alverina một lần
dâng thánh lễ vào ngày lễ Các Thánh. Sau khi truyền phép, ngài
cầm Mình Chúa trong tay và khẩn khoải nài xin Chúa vì công
nghiệp Chúa Giêsu xin cứu lấy các linh hồn luyện ngục. Ngài
được thấy một số đông linh hồn từ luyện ngục bay lên như những
ánh lửa tung tóe từ lò lửa về hướng thiên đàng (204).
Theo Thánh Tôma tiến sĩ, “Khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn
nào, dù ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các Thánh, lễ cầu
hồn hay bài lễ nào đi nữa thì công phúc của Thánh lễ cũng như
nhau, nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn thì công phúc được đặc

- Q/G LẦN I CHÚA NHẬT 28/10/2018: $1,193.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 28/10/2018: $642.00
biệt hơn, vì Giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài
đọc chỉ cho người quá cố (215).
Có người như ông Pasqualio còn chủ trương rằng thánh lễ hát cầu
cho người đã chết lại gia tăng hiệu quả thánh lễ đặc biệt hơn nữa,
vì không có những linh mục mà có cả các giáo dân cũng thông
phần hợp lời cầu nguyện cách trọng thể hơn (222). Giáo hội đặt ră
những lời ca hát không phải để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân
người xin lễ tự hào, mà để những lời van xin làm Chúa cảm kích
dễ nghe hơn và ý chỉ lễ dễ được chấp nhận hơn.
Người ta cũng có thể xin dâng lễ để cầu nguyện cho người còn
sống, cho chính mình. Thánh Leonard Marurice khuyên người ta
dâng Thánh lễ cho chính mình khi còn sống tốt hơn là sau khi đã
qua đời, vì những lý do sau đây:
1. Dâng lễ khi còn sống, chính mình được dự, chết rồi không chắc
có được dự không.
2. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình là kẻ có tội, hy
vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn xưng thú đền
bù, dù mình không đáng. Chết rồi và đã xuống hỏa ngục thì không
còn cứu vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn lễ cũng không đổi
được số phận đời đời.
3. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống để được ơn chết lành, Chúa
sẽ phù hộ trong giờ lâm tử nhờ ơn phúc thánh lễ.
4. Dâng lễ dâng cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và
nếu có phải luyện ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút ngắn hơn.
Chết rồi mới dâng lễ cầu cho thì linh hồn phải chờ đợi khốn khổ.
5. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống làm vinh danh Chúa hơn.
Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ
của cải. Chết rồi, tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu
giúp, đâu họ có cảm tháy nỗi khổ sở nóng nảy của ta mà cứu giúp
mau chóng.
6. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa
thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt luyện ngục, vừa
được công thưởng Thiên đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha
phạt luyện ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên đàng,
không làm vinh danh Chúa hơn.
Cuối cùng chúng ta nên biết rằng, một thánh lễ dâng cầu cho ta
khi còn sống được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều
thánh lễ sau khi ta chết, vì nếu ta làm mất lòng ai mà xin lỗi ngay
thì dễ được tha hơn là chần chừ để phải xin lỗi và phải đền bù
trước tòa án. Một lời bào chữa đáng giá bao nhiều tiền bạc rồi.
Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù
bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là nhờ công
nghiệp Chúa Giêsu qua thánh lễ thì nợ của chúng ta được tẩy xóa.
Chờ đến trước tòa án Chúa mới xin đền thì hình phạt lại thêm
nặng nề hơn.

Thánh Anselmo dạy, “Sốt sắng dâng một Thánh lễ khi còn sống,
lợi ích hơn cả ngàn Thánh lễ khi đã qua đời” (226). Chính Chúa
Giêsu dạy, “Hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường
đâu mà làm”.
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