CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

THÁNG 10: KÍNH MẸ MÂN CÔI
SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN KINH MÂN CÔI

CỘN
TRU G ĐO
NG ÀN
770
TÂM CHÚ
7M
urra
Đ ỨC A K I
yD
rive
TÔ
- St
B
À
PHỤ
ock
P
ton
H
ÙH CS
, CA
952
Ộ C INH
10
ÁC
- we
bsit
GI Á
e: c
O
dc

10-10-2021

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN B

TUẦN TIN CỦA CỘNG ĐOÀN
HIỆP THÔNG & PHỤC VỤ

H ỮU

kt p
ssto
c kt
on.
com
-

“Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người
nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta." Mc 10:21

THIÊN CHÚA TỐT LÀNH = NỀN TẢNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu?” Đây không chỉ là
câu hỏi mà là nỗi khao khát của con người mọi thời đại. Với
trí thông minh và khả năng vượt trội về khoa học của con
người ngày nay thì ‘sống vĩnh cửu’ không chỉ là ước mơ hay
khao khát nhưng đang được chinh phục. Đây phải là tin vui và
mọi người cần phải nỗ lực đạt tới. Tuy nhiên điều đáng và cần
phải lưu ý là trong quá trình tìm tòi ra bí quyết hay ‘viên thuốc’
trường sinh, nếu con người loại bỏ Thiên Chúa như nguyên lý,
nền tảng của sự sống thì không những nhân loại đang đi sai
đường và không bao giờ tìm ra được bí quyết trường sinh mà
còn huỷ diệt chính sự sống.
Lạy Chúa Giêsu, mơ ước được sống mãi mãi thật là chính đáng và đáng khát khao vì sự sống
là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất, đáng giá nhất mà con được lãnh nhận từ Chúa. Con sẽ
không bao giờ đánh mất quà tặng này, con sẽ chỉ được sống đời đời khi con chân nhận Chúa
Tốt Lành là tất cả của sự sống con và con sống và chết cho Chúa.
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THÔNG BÁO

Tháng 10: tháng MÂN CÔI:
6:30pm lần chuỗi cầu nguyện
cho “Tôn Trọng Sự Sống”.

BÀI ÐỌC II Dt 4, 12-13
“Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm
hồn”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh
nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến
nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân
tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào
ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và
tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ. Ðó là lời
Chúa.

BÀI ÐỌC I Kn 7, 7-11
“Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự
giàu sang như không”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần
trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn
vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự
khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không
so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với
nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể
như đất bùn.
Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy
nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất
cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ
tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Ðó là lời
Chúa.

ĐÁP CA:
XIN

CHO CHÚNG CON SỚM ĐƯỢC
NO PHỈ ÂN TÌNH CỦA CHÚA, ĐỂ
CHÚNG CON MỪNG RỠ HÂN HOAN.
1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con
luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ
còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa,
để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con.
Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng
con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai.
3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho
con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng

con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con,
sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài
củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

CHÚC

TỤNG ÐỨC VUA, ÐẤNG
NHÂN DANH CHÚA MÀ ĐẾN! BÌNH
AN TRÊN TRỜI VÀ VINH QUANG
TRÊN CÁC TẦNG TRỜI!
PHÚC ÂM Mc 10, 17-27
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ
gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì
để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta
là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên
Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết
người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường
gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những
điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng
thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy
đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và
ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng
người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ
đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung
quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào
nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì
những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông
rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó
mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim
còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông
càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được
cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với
loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. Ðó là lời Chúa.
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Mẹ và được Ngài hiện ra dạy phải lần chuỗi Mân Côi. Mọi người
trong thuyền đều hứa sẽ thực hiện theo lời chỉ dạy của Mẹ. Bão tố
liền tan biến.

Cũng chính thánh Đôminico, trong cuộc tranh đấu chống lại bè
rối Albigeois năm 1209, một lần nữa được Đức Mẹ dạy cho biết
phải dùng chuỗi Mân Côi làm khí giới. Thánh nhân đã dốc toàn
lực phổ biến thực hành đạo đức này và được gặt hái được thành
quả mĩ mãn. Bè rối Albigeois hoàn toàn bị tiêu diệt.
Năm 1571, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của
Kinh Mân Côi mang lại. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc
lễ kính Thánh Mẫu Mân Côi, Khi ấy quân Hồi xâm lăng Âu
Châu, tàn phá những nơi họ đi qua, tiêu diệt dân công giáo. Cùng
với việc triệu tập đạo quân thánh giá từ hai nước Ý và Tây Ban
Nha, Đức Giáo hoàng Piô V kêu gọi mọi người chạy đến với
Kinh Mân côi. Cuộc chiến quá chênh lệch đã diễn ra tại vịnh Lepante, nhưng với quân số ít ỏi và khí giới tồi tàn, người công giáo
đã thắng trận vẻ vang trước đoàn quân Hồi giáo đông đảo và trang
bị hùng hậu, từ Roma, Đức Giáo hoàng đã thấy được cuộc chiến
thắng này và nói với các vị trong giáo triều hãy tạ ơn Chúa. Hôm
đó là ngày 07 tháng 10. Đức giáo hoàng đã thiết lập một lễ để ghi
nhớ chiến thắng này.
Lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả kỳ diệu khác nữa của Kinh
Mân côi. Chẳng hạn Kinh Mân côi đã mang lại chiến thắng tại
Vienna ngày 12 tháng 9 năm1683, hay đã chấm dứt bệnh dịch tại
Milan... Chuỗi Mân côi vẫn còn là một phương thế cứu rỗi hữu
hiệu của mỗi tín hữu. Khi hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức
Mẹ đều kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân côi.

THÁNH MẪU MÂN CÔI

Vậy khi mừng lễ Thánh Mẫu Mân Côi, Giáo hội muốn chắc lại
sức mạnh cứu rỗi vô song của Kinh Mân côi và kêu gọi mọi
người hãy năng lần chuỗi Mân Côi như phương thế hữu hiệu để
cải thiện đời sống và xây dựng Nước Trời.

Chuỗi Mân Côi là quà tặng quí báu, Thiên Chúa và Đức Mẹ trao
cho chúng ta. Người ta gọi chuỗi Mân Côi là kinh nguyện của
người bình dân. Thực vậy, cho tới thế kỷ XII, Hội Thánh chỉ
dùng 150 thánh vịnh làm kinh nguyện chính thức. Tới khi bà
thánh Birgitta được ơn Chúa soi sáng mới đặt ra chuỗi 150 Kinh
Kính Mừng để thay thế cho 150 Thánh vịnh.
Các mầu nhiệm Mân Côi còn được gọi là cuốn sách Phúc âm rút
gọn của người bình dân, bởi vì sau này người ta thêm 15 mầu
nhiệm vào kinh Mân côi. Cứ 10 kinh Kính mừng lại suy gẫm về
một mầu nhiệm mùa Vui, Thương hoặc Mừng.
Chuỗi Mân Côi rất cao quí vì chính nội dung của nó như chúng
ta vừa đề cập tới. Người biết sử dụng sẽ gặp được hiệu quả phi
thường. Ngay trong sự tích việc thành lập lòng sùng kính này đã
đã ghi dấu bằng một phép lạ đặc biệt. Ngày kia trên đường đi
Tây Ban Nha, hai thánh Đôminicô và Bernađo chẳng may bị sa
vào tay quân cướp. Sau khi bóc lột tất cả, chúng bắt các Ngài
phải làm nô lệ chèo thuyền. Một lần con thuyền bị bão đánh
giữa khơi. Trong cơn nguy nan, thánh Đôminicô đã cầu xin Đức
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Thánh Giuse

dấng phục vụ
Chúa Kitô

“Tôi phải chọn Chúa chứ không
phải việc của Chúa: Chính
Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ
không phải nơi khác”.
Đức cố Hồng Y
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Với ơn gọi, nghĩa vụ và vai trò làm dưỡng
phụ của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa Làm
Người, ngài chẳng những gìn giữ Người
cho khỏi mọi sự dữ có thể xẩy ra cho Người
ở trên đời này, như trường hợp ngài cùng
Mẹ Maria đã dong duổi tìm kiếm Người lúc
Người 12 tuổi ở Đền thờ, còn tận tình phục
vụ Người, không phải Người là dưỡng tử
của mình mà là Thiên Chúa ở cùng mình.
Ngài đã phục vụ Chúa Kitô bằng nghề thợ
mộc, để nuôi sống Đấng là sự sống và ban
sự sống. Ngài cũng đã phục vụ Chúa Kitô
bằng việc kính trọng Người và noi gương

bắt chước Người. Ngài phục vụ Chúa Kitô
nhất là ở chỗ để cho Chúa Kitô lớn lên,
còn ngài chỉ là một đầy tớ vô ích.
Qua lời cầu này, dưới sự trợ giúp của
Thánh Giuse chúng ta dừng lại để soát xét
chính mình. Tôi đang phục vụ ai? Tôi
đang làm việc cho ai? Thánh Giuse là
mẫu gương của người phục vụ không
quản ngại khó khăn. “Hỡi Giuse con vua
Đavít, đừng ngại đón Maria vợ ông
về” (Mt 1,20). Tinh thần phục vụ là sẵn
sàng hy sinh: cho đi thời giờ, sức lực, tài
năng và cả tiền bạc, phục vụ không tính
toán so đo. Thánh Giuse cũng là “người
cha của sự đón tiếp” bởi vì ngài “đón
nhận Mẹ Maria vô điều kiện”.
Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn
Văn Thuận đã dành chương 2 trong cuốn
sách “Năm chiếc bánh và hai con cá” để
chia sẻ kinh nghiệm thực tế của cá nhân
ngài liên quan vấn đề “Phân biệt giữa
Chúa và việc của Chúa”. Trong lúc bị
giam cầm tù, câu nói chủ đạo của ngài vẫn
là: “Tôi phải chọn Chúa chứ không phải
việc của Chúa: Chính Chúa muốn cho tôi
ở đây, chứ không phải nơi khác”. Và ngài
đã cầu nguyện: “Trước bàn thờ, bên Mình
Thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo
con: ‘Con hãy theo Chúa, chứ không phải
theo việc của Chúa!’. ‘Nếu Chúa muốn,
con hãy trao việc Chúa lại trong tay
Chúa, Chúa sử dụng ai tiếp tục, mặc ý
Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn
vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một
mình Chúa.’ ”
Thánh Giuse chọn phục vụ Chúa Kitô, tức
là chọn Chúa, chọn Chúa là việc ưu tiên
số một, nó quan trọng hơn gấp ngàn lần
khi ta chọn lựa công việc của Chúa. Do
đó, trong đời sống đạo của mình, chúng ta
nên thường xuyên đặt câu hỏi cho mình:
Tôi đã và đang chọn Chúa hay chọn việc
của Chúa? Tôi đang phục vụ Chúa hay
phục vụ ai?
Thánh Giuse không những đóng vai trò
bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi trong
khía cạnh tâm lý xã hội, nhưng còn phục
vụ Chúa Giêsu Kitô với tư cách là Con
Thiên Chúa. Ngài chỉ đóng vai trò khiêm
tốn phụ tùy, tạo điều kiện để Chúa Cứu
Thế lớn lên trong sứ vụ.
Noi gương Thánh Giuse: Cha mẹ ngoài
việc lo ăn, lo mặc cho con cái, quý ông bà
còn phải tạo điều kiện cho con cái mình
trưởng thành là dám đối diện và đảm nhận
cuộc đời của chính chúng nữa. Những ai

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

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.
không đủ khả năng, hãy trao con cái chúng
ta cho Thánh Cả uốn nắn chúng mỗi ngày.
Những người tận hiến: Dù trong chức bậc
nào, chúng ta đã tận hiến đời mình cho
Chúa và cho công cuộc cứu độ của Ngài.
Chúng ta sẽ không thể hoàn thành sứ mạng
mà chính chúng ta đã chọn, khi không bám
chặt vào Chúa, không theo đường lối chỉ
dạy của Ngài.
Thánh hóa những thời khắc dành riêng cho
Chúa (tham dự Thánh Lễ và các Bí tích,
đọc kinh cầu nguyện và thực hành các việc
đạo đức,…) để có thói quen sống đời cầu
nguyện: “Lạy Chúa, trọn đời con thuộc về
Chúa”.
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