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Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao… các con hãy
đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Lc 21, 25-36

CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Còn chỗ
nào trong
con tim
bận rộn
cho Giêsu
không?

Chúa đã đến
Ngài sẽ đến
Mầu nhiệm Mùa Vọng

Thử đếm xem đời mình có bao nhiêu
bạn bè, những người dám hi sinh, sống
và chết vì mình và cho mình? Những
người bạn vẫn trung thành sau khi mình
lầm lỗi, bất trung với họ?
Thiên Chúa mà Giáo Hội tôn thờ và đợi
chờ trong MÙA VỌNG là người bạn như
thế. Ngài đã đến rồi để ĐANG LÀ người
bạn đó. Rồi Ngài sẽ đến! Lần này để đưa
bạn về cõi tình bạn vĩnh hằng.

LỄ MẸ VÔ NHIỄM
THỨ TƯ 8-12
7am: tại Giáo Xứ St. Luke
6:30pm: tại Trung Tâm

HOÀ GIẢI MÙA VỌNG
THỨ HAI 13-12
6:30pm: tại Trung Tâm

TUẦN 9 NGÀY GIÁNG SINH
THỨ NĂM 16-12
6:30pm: tại Trung Tâm

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2
"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa
Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Thêxa-lônica.
Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em
tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người
như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền
vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước
mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong
Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho
biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang
sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết
rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh
em. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16
"Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta
loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và
trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi
công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở.
Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem
sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên
Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:

LẠY CHÚA,

CON VƯƠN

LINH HỒN LÊN TỚI

CHÚA

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy
bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong
chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ
con.
2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho
tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung
trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường
lối của Ngài.
3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành,
dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa
thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời
minh ước của Ngài.

LẠY CHÚA,
CHÚA

XIN TỎ LÒNG TỪ BI

CHO CHÚNG CON, VÀ BAN ƠN

CỨU RỖI CHO CHÚNG CON.
PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36
"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có
những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới
đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ.
Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong
vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ
thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và
uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con
hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã
gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè
chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến
với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên
mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để
có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững
trước mặt Con Người!" Đó là lời Chúa.

Q/G CHÚA NHẬT LẦN I 21-11-2021

$2,222.00

Q/G CHÚA NHẬT LẦN II 21-11-2021

$1,311.00
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nhưng Người đến trong hiền lành khiêm nhường như một
người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa là, nhưng đơn
sơ trong y phục dân dã. Người không đến như vị quan toà
nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu, một người
bạn dễ thương dễ mến. Người đang đến qua những con
người hiền lành bé nhỏ quanh ta. Người đang đến trong
những con người khốn khổ túng cùng. Người đang đến qua
những khuôn mặt xanh xao hốc hác. Người đang đến trong
những tấm thân gầy guộc. Người lẫn vào giữa đám đông vô
danh. Người chìm mất trong số những kẻ bị loại ra ngoài lề xã
hội. Người ẩn mình giữa đám người ăn xin đang lê bước khắp
các nẻo đường cát bụi. Người đang rét run với cặp mắt ngơ
ngác thất thần ở giữa những nạn nhân bão lụt. Phải tỉnh táo
lắm ta mới nhận ra Người. Phải tỉnh thức lắm ta mới gặp được
Người.

Tỉnh thức và cầu nguyện
Mùa Vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Chúa sẽ đến nhưng ta
không chắc gặp được Người. Vì Người đến rất bất ngờ và rất
âm thầm. Muốn gặp được Chúa ta phải tỉnh thức.
Tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ. Chúa thường hay đến vào
ban đêm, nghĩa là vào lúc ta không ngờ. Ðời sống có những
bóng đêm ru ta ngủ say mê khiến ta không gặp được Người.
Có những bóng đêm của tội lỗi giam cầm hồn ta trong giấc
ngủ bạc nhược khiến ta không còn đủ sức thoát ra. Tội lỗi lôi
kéo tội lỗi. Tội lỗi chồng chất giống như những tảng đá gìm ta
xuống vực sâu vô tận. Có những bóng đêm của danh vọng ru
hồn ta ngủ quên trên vinh quang chói lọi. Vinh quang giống
như ngọn đèn đốt cháy biết bao đời thiêu thân. Có những
bóng đêm của xác thịt cuốn hồn ta vào giấc mộng lạc thú. Lạc
thú giống như chiếc lưới rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng
rất hiểm độc. Linh hồn đã sa vào khó có thể thoát ra. Có
những bóng đêm của thói ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân
mình. Ích kỷ giống như một hang sâu, càng đi vào càng thấy
tối tăm. Có những bóng đêm của tiền tài bao phủ ta trong
giấc mộng giàu sang phú quí. Chìm đắm trong giấc mộng, ta
sẽ chẳng nghe được bước chân của Chúa đi qua.

Tỉnh thức cũng có nghĩa là tỉnh táo phân định. Chúa đến rất
âm thầm và rất bé nhỏ. Người không đến với cờ quạt trống
phách tưng bừng, nhưng đến trong âm thầm lặng lẽ. Người
không đến trong uy nghi lẫm liệt của những vị vương đế,

Tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Tỉnh thức
là bắt tay vào hành động. Chúa như ông chủ đi vắng. Người
cho ta được toàn quyền khi Người vắng nhà. Người giao trách
nhiệm cho ta trông coi gia đình ta, giáo xứ ta, địa phương ta,
đất nước ta và cả thế giới nơi ta đang sống. Ta được tự do
hành động. Ta có trách nhiệm làm cho gia đình, xứ đạo, địa
phương, đất nước, và cả thế giới được phát triển về mọi mặt.
Vì thế, tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh em, và
đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhìn thấy ý Chúa
trong những trào lưu thời đại. Tỉnh thức là nhận biết Chúa
hành động trong những tâm hồn thiện chí thuộc các niềm tin,
mầu da, quan điểm khác nhau để biết cộng tác trong việc xây
dựng xã hội. Tỉnh thức là dấn thân hy sinh phục vụ anh em
trong quên mình.
Ngay từ đầu mùa Vọng, Chúa mời gọi ta hãy tỉnh thức. Hãy
bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài, lười biếng. Hãy đoạn tuyệt với
những giấc mộng phù hoa. Hãy thôi đuổi theo những đam
mê dục vọng. Hãy nói không với những đồng tiền bất chính.
Hãy tỉnh táo phân định để nhận ra dung mạo thực sự của Ðức
Kitô. Ðừng chạy theo những khuôn mặt mang dáng vẻ cao
sang quyền quý. Ðừng chạy theo những khuôn mặt nặng về
quyền lực. Ðừng chạy theo những lời hứa hẹn giàu sang.
Dung mạo đích thực của Ðức Kitô là nghèo hèn, là khiêm
nhường, là bé nhỏ.
Hãy tỉnh thức để làm việc không ngừng, để quên mình, hy
sinh phục vụ cho lợi ích của đồng loại.
Như thế, tỉnh thức không phải là việc dễ dàng. Tự sức ta sẽ
khó mà tỉnh thức. Nên ta phải tha thiết cầu nguyện xin ơn
Chúa trợ giúp. Có ơn Chúa thúc đẩy, ta mới có thể dứt bỏ con
đường tội lỗi xưa cũ. Có ơn Chúa soi sáng, ta mới đủ tỉnh táo
nhận ra dung mạo đích thực của Ðức Giêsu. Có ơn Chúa trợ
giúp, ta mới đủ hăng hái ra đi phục vụ trong quên mình.

Lạy Chúa, xin giữ hồn xác con luôn tỉnh thức để con nhận biết
Chúa đang đến với con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
https://giaophannhatrang.org/vi/news/PHUNG-VU/cac-bai-suy-niemchua-nhat-1-mua-vong-c-nhieu-tac-gia-22790.html
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ĐTC PHANXICÔ: THÁNH
GIUSE LÀ GƯƠNG MẪU VÀ
CHỨNG TÁ CHO THỜI ĐẠI
CHÚNG TA

rằng Thiên Chúa yêu thương những
người nghèo và những người bị gạt ra
bên lề cuộc sống hơn. Thiên Chúa đã
chọn Bêlem, thành của Đa-vít, làm nơi
cho Con của Người sinh ra dưới sự chăm
sóc cẩn thận của thánh Giuse, thuộc dòng
dõi Vua Đa-vít.
Bằng cuộc đời và gương sáng của mình,
thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng,
trong thời đại của chúng ta, Giáo hội
được kêu gọi để loan báo tin mừng Chúa
Kitô đến, bắt đầu từ những vùng ngoại vi
cuộc sống của thế giới chúng ta. Những
người nghèo và bị lãng quên ở giữa
chúng ta có thể tìm đến ngài như một
người hướng dẫn và người bảo vệ chắc
chắn trong cuộc sống của họ. Đức Thánh
Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin
thánh Giuse cầu bầu cho Giáo hội, để
chúng ta luôn có thể khởi hành lại từ
Bêlem, để nhìn thấy và đánh giá đúng
những gì là quan trọng thiết yếu đối với
Thiên Chúa
Chúa Giêsu đến viếng thăm cả những
vùng ngoại vi của tâm hồn

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ
Tư 17/11/2021, Đức Thánh Cha bắt
đầu loạt bài giáo lý về thánh Giuse.
Ngài nói rằng thánh Giuse nhắc
chúng ta rằng Thiên Chúa yêu
thương những người ở vùng ngoại vi
địa lý cũng như ngoại vi của cuộc
sống hơn. Giáo hội được kêu gọi
loan báo Tin Mừng cho những người
ở những vùng ngoại vi của thế giới
chúng ta. Những người nghèo và bị
lãng quên ở giữa chúng ta có thể tìm
đến thánh Giuse như một người
hướng dẫn và người bảo vệ chắc
chắn trong cuộc sống của họ.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng thánh Giuse,
người thợ mộc khiêm nhường làng Nadarét,
người cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu và quan
thầy của Giáo hội hoàn vũ, đã sống hoàn toàn
tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Bêlem và Nadarét, hai thị trấn nhỏ bé gắn liền
với cuộc sống của thánh nhân, nhắc chúng ta

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Chúa Giêsu đi tìm kiếm những người tội
lỗi; Người vào nhà họ, nói chuyện với họ,
mời gọi họ hoán cải. Chúa Giêsu cũng bị
quở trách về điều này: 'Nhưng hãy nhìn
xem vị Thầy này - các tiến sĩ luật nói hãy nhìn vị Thầy này: ông ăn uống với
tội nhân, người ô uế, đi tìm những tội
nhân đã làm điều ác và cũng đi tìm những
người không làm điều ác nhưng đã phải
chịu đựng nó, chẳng hạn như những
người bệnh tật, đói khổ, nghèo khó, rốt
cùng'. Chúa Giêsu luôn luôn hướng về
những vùng ngoại vi. Và điều này phải
mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm tin,
đúng không? Bởi vì, Chúa biết vùng
ngoại vi của trái tim chúng ta, vùng ngoại
vi của tâm hồn chúng ta, vùng ngoại vi
của xã hội chúng ta, của thành phố của
chúng ta, của gia đình chúng ta, tức là
phần hơi tăm tối, nơi có lẽ chúng ta
không thể hiện ra vì xấu hổ, đúng
không?”
Giáo hội được kêu gọi loan báo tin
mừng đến các vùng ngoại vi
Đức Thánh Cha nhận xét: “Về mặt này,
xã hội lúc bấy giờ không khác chúng ta là
mấy. Ngay cả ngày nay vẫn có một trung
tâm và một vùng ngoại vi. Và Giáo Hội
biết rằng mình được kêu gọi để loan báo
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tin mừng đến các vùng ngoại vi. Thánh Giuse,
một thợ mộc từ làng Nadareth và là người tin
tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho
vị hôn thê của ngài và cho ngài, nhắc nhở
Giáo hội hãy chú ý đến những gì mà thế giới
cố tình phớt lờ. Hôm nay thánh Giuse dạy
chúng ta: ‘Đừng quá chú trọng vào những
điều mà thế gian ca tụng, nhưng hãy nhìn vào
những góc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra
ngoại vi, những điều thế gian không mong
muốn’. Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta phải quý
trọng đến những người mà người khác loại
bỏ”.
Nhận ra điều cốt yếu
Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha khẳng định
rằng thánh Giuse “thực sự là một bậc thầy về
điều cốt yếu: ngài nhắc nhở chúng ta rằng
những gì thực sự có giá trị không thu hút sự
chú ý của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự phân
định kiên nhẫn để được khám phá và đánh giá
cao”.
Đức Thánh Cha mời gọi cầu xin thánh Giuse
cầu bầu “để toàn thể Giáo hội có thể tìm lại
được cách nhìn này, khả năng phân định và
đánh giá điều cốt yếu này. Chúng ta hãy lại
bắt đầu từ Bêlem, chúng ta hãy bắt đầu lại từ
Nadarét”.

Thánh Giuse - chứng nhân và người bảo vệ
Cuối cùng Đức Thánh Cha gửi một thông
điệp đến tất cả những người sống ở những
vùng ngoại vi địa lý hay cuộc sống, bị lãng
quên nhất trên thế giới, hoặc những người
đang bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Ngài
nói: “Chớ gì anh chị em tìm thấy nơi thánh
Giuse chứng nhân và người bảo vệ để mình
tìm đến”. Và ngài mời gọi dâng lên thánh
nhân lời cầu nguyện này:
Lạy Thánh Giuse,
ngài là người luôn tín thác vào Thiên Chúa,
và đưa ra những chọn lựa theo sự hướng dẫn
quan phòng của Người,
xin dạy chúng con đừng quá dựa trên những
kế hoạch của mình
nhưng theo kế hoạch tình yêu của Người.
Ngài là người đến từ những vùng ngoại vi,
xin giúp chúng con chuyển đổi cách nhìn
và thích chọn những gì thế giới loại bỏ và
những thứ bị gạt ra bên lề hơn.
Xin an ủi những người cảm thấy cô đơn
và nâng đỡ những người làm việc âm thầm để
bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-11/
dtc-phanxico-tiep-kien-chung-thanh-giuse-nguoihuong-dan-bao-ve.html

