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THÁNG 10: KÍNH MẸ MÂN CÔI

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
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“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ"." Mc 10:9

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU = NỀN TẢNG HIỆP THÔNG
Khi sáng tạo nên một sản phẩm, nhà khoa học (kỹ sư) luôn phải
có sơ đồ, bản vẽ được xây dựng từ những nguyên tắc khoa học,
toán học, vật lý…. Một sản phẩm càng có những chức năng phức
tạp, đa dụng, thông minh, càng đòi hỏi người sáng tạo giỏi giang,
thấu triệt mọi quy luật, mọi nguyên tắc điều động các chức năng
đó và có khả năng đặt chúng vào sản phẩm. Lời Chúa trong
chương đầu Sách Sáng Thế Ký cho thấy Thiên Chúa tạo nên một
công trình tuyệt vời là con người khi Ngài đặt ‘bản tính Ba Ngôi’ của chính Ngài làm con
người ‘giống hình ảnh Ngài’. Vì mang ‘bản tính Ba Ngôi’, mỗi người chỉ đạt được hạnh
phúc và hoàn thiện khi nối kết mật thiết với người khác, khi hiệp thông trong một tập
thể: hoặc là một quê hương trần giới, hoặc một tập thể đức tin và nhất là một gia đình trong đó các mối dây liên kết không phải là tuỳ chọn mà là thiết yếu (ràng buộc). Tôi
không thể LÀ NGƯỜI nếu tôi sống cô lập, từ chối mọi mối tương quan.
Lạy Chúa Giêsu, xã hội, tập thể, cộng đoàn và đặc biệt là gia đình mà con được ban tặng
không phải như cái áo con mặc, chiếc xe con chạy, đồng tiền con tiêu… nhưng chính là xương
là thịt là máu của con để con được sống và yêu thương, được là người và trở nên viên mãn.
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THÔNG BÁO

Tháng 10: tháng MÂN CÔI:
6:30pm lần chuỗi cầu nguyện
cho “Tôn Trọng Sự Sống”.
GIÁO XỨ ST. LUKE KỶ NIỆM 70
NĂM THÀNH LẬP:
Oct. 16: 11am - 1pm: Trình diễn
Thánh Ca & Học hỏi Thánh Ca do
Ca Nhạc Sĩ Jesse Manibusan
Oct. 23: 11am - 3pm: Trò chơi,
các món ăn, sổ xố… Kính mời
mọi người

BÀI ÐỌC II Dt 2, 9-11
“Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả
đều do một nguồn gốc”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống
kém các Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được
triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người,
để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người.
Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng
đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã
lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được
hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá và những người được
thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người
không hổ thẹn gọi họ là anh em. Ðó là lời Chúa.

BÀI ÐỌC I St 2, 18-24
“Cả hai nên một thân thể”.
Trích sách Sáng Thế.
Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta
hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy
bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc
trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi
chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên
nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông
thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như
mình.
Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang
ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên
Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành
người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây
xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi
là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ
lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân
thể. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
NGUYỆN CHÚA

CHÚC PHÚC CHO
CHÚNG CON HẾT MỌI NGÀY TRONG
ĐỜI SỐNG CHÚNG CON!. (c. 6b).
1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở
theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn được
an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội
cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở
chung quanh bàn ăn của bạn.
3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa.
Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy
cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống
của bạn.
4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin bình an
đến trên đất Israel.

CHÚA PHÁN: “LỜI CHA LÀ CHÂN
LÝ; XIN HÃY THÁNH HOÁ CHÚNG
TRONG SỰ THẬT”.
PHÚC ÂM Mc 10, 2-12
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được
phân rẽ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu
rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người
đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê
cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp
lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra
điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa
đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người
nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên
một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một
huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người
không được phân rẽ”.
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người
bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội
ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và
lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.
{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu
để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách
họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy
để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước
Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo
thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ
nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt
tay ban phép lành cho chúng.} Ðó là lời Chúa.
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$1,935.00

PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Cụ Bà PHILOMENA
ĐẶNG THỊ LIỆU
Giáo Dân Khóm La Vang
Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1933
Tại Xuân Ninh, Móng Cái, Việt Nam
Đã an nghỉ trong ân huệ Chúa
ngày 27 tháng 09 năm 2021
tại Thành Phố Stockton, California, Hoa Kỳ

CHÚA NHẬT 10-10-2021:
Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn sẽ có Buổi Họp vào lúc
2:00PM, Chúa Nhật 10-10-2021, Tại Hội Trường
Thánh Giuse. Kính Mời quý thành viên Hội Đồng Mục
tham gia đông đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính mời,
Giuse NGUYỄN QUANG
Chủ Tich Ban Chấp Hành Cộng Đoàn

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI
Thánh Lễ An Táng lúc 10:00AM
Thứ Hai 04-10-2021 - Tại Giáo Xứ Saint Luke
Toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa xin được chia sẻ nỗi niềm bùi
ngùi và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao của Tang Gia.
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Nguyện xin Ngài là Cha Nhân Từ đón nhận Linh Hồn
Philomena về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON

PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Ông Gioan Baotixita
NGUYỄN SỰ
11am - 1pm: Thứ Bảy
ngày 16 tháng 10 năm 2021:
Trình diễn thánh ca và buổi học hỏi về Thánh Ca với
nhạc sĩ, ca sĩ Công Giáo nổi tiếng Jesse Manibusan người đã nhiều lần được mời làm thuyết trình viên
chính yếu của các kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. (hoàn
toàn miễn phí)

11am - 3pm: Thứ Bảy
ngày 23 tháng 10 năm 2021: (Mini Festival)
Thưởng thức các trò chơi, các món ăn, tình thân hữu,
sổ xố cùng nhiều món giải trí khác.

Giáo Dân Khóm Thánh Tâm
Sinh ngày 04 tháng 12 năm 1951
Tại Hà Tĩnh, Việt Nam
Đã an nghỉ trong ân huệ Chúa
ngày 26 tháng 09 năm 2021
tại Thành Phố San Francisco, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 70 TUỔI
Thánh Lễ An Táng lúc 10:00AM
Thứ Tư 06-10-2021 - Tại Giáo Xứ Saint Luke
Toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa xin được chia sẻ nỗi niềm bùi
ngùi và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao của Tang Gia.
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Nguyện xin Ngài là Cha Nhân Từ đón nhận Linh Hồn
Gioan Baotixita về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON
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LỜI KÊU GỌI CỦA ÐGM COTTA,
CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN STOCKKTON

THÁNG 10: THÁNG CỦA MẸ

THÁNG MÂN CÔI
Sự sống của toàn nhân loại đang
bị đe dọa nặng nề! Mẹ Giáo Phận
Stockton hiệp với Giáo Hội hoàn
vũ kêu gọi mọi tín hữu hãy quây
quần bên Mẹ suốt tháng 10 lần
chuỗi Mân Côi cầu nguyện để
mọi người, mọi thành phần, mọi
quốc gia, mọi đảng phái kính
trọng sự sống là hồng ân quý
giá nhất Thiên Chúa tặng cho
nhân loại. Chỉ khi hợp nhất
trong hành động, chúng ta mới
có được sức mạnh nhất để
thành công trước một sứ mạng
khó khăn nhất.

ĐGM Cotta kêu gọi toàn tín hữu Giáo Phận
Stockton hãy cùng quây quần bên Mẹ Maria suốt
tháng 10 lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho việc
Kính Trọng Sự Sống. Thế giới hôm nay đang chìm
trong bóng tối của đau khổ, bịnh tật và xa lỉa Thiên
Chúa. Nhưng Ngài lại luôn mong chờ nhân loại
quay về với Ngài. Thơ gởi tín hữu Côrintô nhắc nhớ
cả Nhiệm Thể Chúa Ki tô được xây dựng không do
một chi thể nhưng do mọi chị thể. Nhiệm Thể này
chỉ được khỏe mạnh nhát khi mọi người chúng ta
cùng nhau xây dựng. Tất cả con của MẸ hãy đến
với nhau mỗi ngày trong tháng Mân Côi để qua
việc cầu nguyện mầu nhiệm Mân Côi, Chúa Kitô và
các biến cố cuộc đời của Ngài được sống lại và
ngự giữa trái tim chúng ta nhờ sự chuyển cầu và
dưới ánh mắt từ mẫu của Mẹ Maria.
Khi lẫn chuỗi Mân Côi, xin Mẹ giúp mỗi người tiến
sâu hơn vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giê su để
những mầu nhiệm này biến đổi tâm hồn, tríkhôn,
tình cảm và ý chí chúng ta nên một với Giêsu con
Mẹ.
Cộng Đoàn khai mạc tháng Mân Côi vào lúc
6:30pm Thứ Sáu 1-10-2021 và mỗi ngày suốt
tháng 10 lần chuỗi Mân Côi lúc 6:30pm. Trân
trọng kính mời toàn thể giáo dân, hợp ý với ĐGM
Cotta và toàn giáo phận, về bên Mẹ dâng Mẹ
những đóa hoa Mân Côi xinh tươi và ngát hương
cầu nguyện cho sự Kính Trọng Sự Sống.

Hãy đến với Mẹ trong tháng Mân Côi
để được Mẹ giới thiệu với Giêsu Đấng
là Con Đường, Sự Thật và Sự Sống!

