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“Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban
mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người." Mc 10:45

PHỤC VỤ LÀ HIỆP THÔNG THAM DỰ VÀO SỨ VỤ
Với những lời này, ĐTC Phanxicô định hướng cho Thượng Hội Đồng 21-23: “Hôm nay ngày khai
mạc Thượng Hội Đồng, chúng ta tự hỏi rằng: chúng ta, trong tư cách là cộng đoàn tín hữu, có
mặc lấy cách thức của Chúa là đồng hành trong lịch sử và sẻ chia với toàn thể nhân loại? Chúng
ta có sẵn sàng cho những bất trắc trên hành trình hay lo sợ về những rủi ro và thu mình lại ngang
qua những cáo lỗi rằng “điều đó không cần thiết” hay “sự việc đó luôn như thế mà”?
Đức Thánh Cha nói đến những từ khoá của Thượng Hội đồng: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp
thông và sứ vụ là những thuật ngữ thần học mô tả mầu nhiệm của Giáo hội. Công đồng Vaticano
II đã dạy rõ ràng rằng hiệp thông thể hiện chính bản chất của Giáo hội, đồng thời khẳng định rằng
Giáo hội đã lãnh nhận sứ vụ loan báo và thiết lập vương quốc Chúa Kitô và Thiên Chúa trong mọi
dân nước. Qua hiệp thông và sứ vụ, Giáo hội chiêm ngắm và theo gương sự sống Ba Ngôi, mầu
nhiệm hiệp thông và suối nguồn sứ vụ. Hiệp thông và sứ vụ có thể còn hơi trừu tượng, trừ khi có
sự tham gia của mọi thành phần ở mọi giai đoạn. Ở điểm này Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Cử
hành Thượng Hội đồng luôn là một điều tốt và quan trọng, nhưng nó chỉ thực sự đem lại ích lợi
nếu nó trở thành một biểu hiện sống động của Giáo hội, một cách hành động được đánh dấu
bằng sự tham gia thực sự. Đây không phải là vấn đề hình thức, nhưng là đức tin. Tham gia là một
đòi hỏi của đức tin đã nhận được trong Bí tích Thánh tẩy”.
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Tháng 10: tháng MÂN CÔI:
6:30pm lần chuỗi cầu nguyện
cho “Tôn Trọng Sự Sống”.
Ngày kết tháng MÂN CÔI: Chúa
Nhật 31-10-2021: 5pm: Kinh
Mân Côi & Thánh Lễ

ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì
chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể
cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã
từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại
trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến
đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và
tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Ðó là
lời Chúa.

BÀI ÐỌC I Is 53, 10-11
“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy
một dòng dõi trường tồn”.

LẠY CHÚA, XIN HÃY PHÁN,
VÌ TÔI TỚ CHÚA ĐANG LẮNG
TAI NGHE; CHÚA CÓ LỜI BAN
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người
hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi
trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu.
Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả
mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công
chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.
Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
LẠY CHÚA,

XIN ĐỔ LÒNG TỪ BI
XUỐNG TRÊN CHÚNG CON, THEO NHƯ
CHÚNG CON TIN CẬY Ở NƠI NGÀI.
1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều
đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính
trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem
những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi
tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là
Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ
lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin
cậy ở nơi Ngài.

BÀI ÐỌC II Dt 4, 14-16
“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước
toà ân sủng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi
qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng

PHÚC ÂM: Mc 10, 35-45
“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu
chuộc cho nhiều người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa
Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn
Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”.
Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các
ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu,
một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”.
Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các
con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một
phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa
được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ
uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu.
Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc
quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ
định”.
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê
và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con
biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai
khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì
lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái
lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ
anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con,
thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người
cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và
ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.
Ðó là lời Chúa.
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PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
Thân Mẫu của Cựu Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn
Ông Nguyễn Gioang:

Bà Catarina NGUYỄN THỊ ĐỨC
Giáo Dân Khóm Các Thánh Tử Đạo
Sinh ngày 04 tháng 06năm 1934
tại Bình Trị Thiên, Việt Nam
Đã hoàn tất cuộc sống ở trần gian và được trở về nhà Chúa
ngày 07 tháng 10 năm 2021
Tại Lincoln, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI

ĐHY Donald Wuerl của Wahsington, trong bài phát biểu tại Đại Học
Georgetown đã nói rằng “Khi chúng ta nói đến sự tôn trọng đời sống
con người thì hình như chúng ta dễ bị cuốn hút vào những trừu
tượng và phản ứng của chúng ta có vẻ như thế, có cái gì đó mang
tính lý thuyết. Nhưng nhiệm vụ bảo vệ sự sống hoàn toàn cụ thể.”
“Cuộc sống tùy thuộc vào chúng ta.” ĐHY Wuerl đã nói tại chương
trình Tháng Tôn Trọng Sự Sống của trường với chủ đề là “ Cuộc
Sống Đáng Tôn Trọng”
HY Weurl nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự sống, và những
thách đố trong một nền văn hóa mà “người ta có quyền lựa để chọn
những cuộc đời đáng sống hay những mảnh đời không đáng sống.”
ĐHY nói rằng việc gia tăng tỉ lệ tự tử nơi giới trẻ, sự hỗ trợ tự tử của
các bác sĩ, sự bỏ mặc người tàn tật, những trẻ không được sinh ra và
những người dễ bị tổn thương khác là những ví dụ điển hình của một
nền văn hóa coi những mảnh đời không đáng sống.
Đối với người tín hữu, chúng ta tôn vinh cuộc sống không phải vì
chúng ta sở hữu hay sáng tạo, nhưng vì là những người quản lý “sự
sống, như là tất cả những sáng tạo trong sự phong phú đa dạng của
nó là món quà của Thiên Chúa.” Để chống lại việc nhìn người khác
như đồ bỏ và gánh nặng, ĐHY đề nghị chúng ta hãy noi gương của
ĐGH Phanxicô và đồng hành với những người đau khổ.
Các diễn giả cũng đồng quan điểm với sự phê bình của ĐHY về một
nền văn hóa loại bỏ người khác và nhu cầu chăm sóc cho những
người yếu kém nhất. Bà Alvare chia sẽ kinh nghiệm của bà khi chăm
sóc người chị bị tàn tật và cha mẹ già, đã cho bà một sự đánh giá mới
sứ điệp “căn bản” về sự bình đẳng của mọi người. Khi càng tham gia
dấn thân vào phong trào phò sự sống, bà càng nhìn thấy nhiều hoàn
cảnh và những quyết định trong một nền văn hòa mà nó “làm đói
nghèo phụ nữ.” Bà tiếp tục phê bình sự thiếu giải pháp giúp cho phụ
nữ, không kể đến việc phá thai và lo ngại rằng trong một nền văn
hóa như thế này thì“người nghèo bị tổn thương nhiều nhất.”
Tiến sĩ Westrup chia sẽ một kinh nghiệm khi chăm sóc một bệnh
nhân bị bệnh AIDS vào năm 1985 khi ông còn ở Chicago. Ông nói
rằng có nhiều bác sĩ đã không dám đến gần người này, nhưng cũng
có bác sĩ tình nguyện chăm sóc cho người hấp hối. Ông muốn gặp vị
bác sĩ này cũng như tìm hiểu về cuộc khám bệnh của ông.
“Tôi đã học nhiều hơn từ dịp ấy sau khi nói chuyện với vị bác sĩ. Bác
sĩ kể lại là bệnh nhân đã nói rằng “ông đã khám xét cho tôi kỹ hơn
bất cứ vị bác sĩ nào khác” và rất biết ơn sự chăm sóc này. Bệnh nhân

Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn,
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn cùng toàn thể Giáo Dân
Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh,
Xin Chân Thành Phân Ưu Cùng Ông Bà
Nguyễn Gioang và Toàn Thể Tang Quyến.
Nguyện Xin Thiên Chúa Sớm đưa Linh Hồn Catarina
Sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON
BBQ Mến Thánh Giá
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều
Xin kính mời Cha Quản Nhiệm và Cộng Đoàn
cùng chúng vui với Quý Sơ nhân dịp mừng “Thôi
Nội” Tu Viện Thánh Tâm của Hội Dòng Mến
Thánh Giá.
Tu Viện Thánh Tâm
9450 Lower Sacramento Rd.
Stockton, CA 95210
Tel: (209) 932-9070.
Trân Trọng Kính Mời
đã chết vào ngày hôm sau.
“Tôi nghĩ rằng bệnh nhân cảm thấy bị bỏ rơi và rằng đời mình chẳng
có ý nghĩa gì.Tuy nhiên nói cho cùng, đời của một con người cho dù
có đau khổ vào phút cuối thì cũng chẳng là vô nghĩa . Tiến sĩ
Westrup vẫn còn nhớ đến tên người bệnh nhân này và qua đó ông
dấn thân phục những người bé mọn với trọn con tim.
Ông nói rằng “người bệnh nhân đó đã gởi một thông điệp vào ngày
cuối của cuộc đời mình, nó có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng.”
Lauinger nhất mạnh đến cái giá cao phải trả cho vụ kiện Roe v.
Wade về phá thai và hằng triệu sinh mạng đã bị lấy đi trong 45 năm
qua. “Đã gần 25 năm trôi qua từ phiên tòa Nuremburg, tòa án tối cao
của chúng ta đã lên án tử hình các em chưa được sinh ra tại Hoa
Kỳ.”
“Đây quả là một hành động tai hại. Nó không phải là vấn đề đạo đức
riêng tư, nhưng là đạo đức công cộng: bảo vệ những người vô tội
nhất, những người dễ bị tổn thương nhất trong đại gia đình nhân loại
của chúng ta.”
Giuse Thẩm Nguyễn

CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B – 17-10-2021

nhưng là sống nó. Chính Chúa Giêsu đã công bố điều đó khi ngài
nói: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống
mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được,
nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy
sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy” (Ga 10, 17-18). Chúa Giêsu
đạt được sự tự do hoàn toàn bởi hiến mình chịu chết; Người biết
rằng chỉ bằng cách này Người mới có thể giành được sự sống cho
tất cả mọi người.

Đối với thánh Phaolô, tự do là một món quà, là hoa trái của sự
sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô. Qua bí tích rửa tội, chúng
ta đã được giải thoát khỏi sự trói buộc với tội lỗi và được giải
thoát để có một đời sống yêu thương quảng đại theo Tin Mừng.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Nếu anh em ở lại trong lời Thầy…
anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,3132). Do đó, sự tự do của Kitô hữu được đặt nền tảng trên ân sủng
của Thiên Chúa, món quà được ban cách nhưng không cho chúng
ta, và trên chân lý của Chúa Kitô. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và
sự phục sinh của Người, Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải tình yêu sâu
xa của Thiên Chúa, và dạy chúng ta rằng sự trao tặng hoàn toàn
bản thân để phục vụ người khác, ngay cả cho đến chết, là dấu hiệu
của sự tự do cao nhất.
Hai trụ cột của tự do Kitô giáo
Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của thánh Phaolô về tự do cũng
theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài nói: Nhưng trên tất cả,
giáo huấn của thánh Phaolô về tự do là điều tích cực. Thánh
Tông đồ đề xuất giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chúng ta đọc
thấy trong Tin Mừng thánh Gioan: “Nếu các ông ở lại trong lời
của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và
sự thật sẽ giải phóng các ông” (8,31-32). Vì vậy, lời kêu gọi trước
hết là ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn chân lý giải thoát chúng ta.
Do đó, tự do Kitô giáo được đặt trên hai trụ cột cơ bản: thứ
nhất, ân sủng của Chúa Giêsu; thứ hai, chân lý mà Đức Kitô mặc
khải cho chúng ta và sự thật đó là chính Người.
1. Tự do là món quà của tình yêu
Đức Thánh Cha giải thích: Trước hết đó là một món quà của
Chúa. Sự tự do mà tín hữu Galát nhận được - và chúng ta cũng
giống như họ, nhận được nhờ bí tích rửa tội – xuất phát từ sự
chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô tập trung
toàn bộ giáo huấn của ngài vào Đức Kitô, Đấng đã giải thoát
ngài khỏi những ràng buộc với đời sống quá khứ: chỉ nơi Chúa
mới trổ sinh những hoa trái của sự sống mới theo Thánh Linh.
Trên thực tế, sự tự do chân thật nhất, thoát khỏi ách nô lệ của
tội lỗi, nảy sinh từ Thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta được thoát
khỏi sự trói buộc của tội lỗi nhờ Thập giá của Chúa Kitô. Chính
nơi Chúa Giêsu chấp nhận bị đóng đinh, tự biến mình thành nô
lệ, Thiên Chúa đã đặt nguồn cội của sự giải phóng con người.
Điều này không bao giờ hết làm chúng ta ngạc nhiên: nơi mà
chúng ta bị tước bỏ mọi tự do, tức là cái chết, có thể trở thành
cội nguồn của tự do. Nhưng đây là mầu nhiệm của tình yêu
Thiên Chúa: Chúng ta không dễ dàng hiểu mầu nhiệm này,

Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu này. Đây
là lý do tại sao ngài nói với tín hữu Galát, với những lời hết sức táo
báo: “Tôi đã được đóng đinh với Đức Kitô” (Gl 2,19). Trong hành
động kết hợp hết sức cao độ đó với Chúa, ngài biết mình đã nhận
được món quà lớn nhất của đời mình: sự tự do. Thật vậy, trên
Thập giá, Người đã đóng đinh “xác thịt với những đam mê và ham
muốn của nó” (5, 24). Chúng ta hiểu rằng thánh Tông đồ đã tràn
đầy niềm tin đến mức nào, đã két hiệp thân mật với Chúa Giêsu
đến mức nào. Và trong khi một mặt, chúng ta cảm thấy đây là
điều mình còn thiếu, mặt khác, chứng tá của thánh Tông đồ
khuyến khích chúng ta tiến bước trong cuộc sống tự do này.
Người Kitô hữu được tự do, phải được tự do và được mời gọi
đừng quay lại làm nô lệ cho giới luật, cho những điều xa.
2. Hành trình sự thật và tự do
Đức Thánh Cha giải thích tiếp: Trụ cột thứ hai của tự do là sự thật.
Trong trường hợp này cũng vậy, cần nhớ rằng chân lý của đức tin
không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng là thực tại của
Chúa Kitô hằng sống, Đấng trực tiếp đụng chạm đến ý nghĩa
hàng ngày và tổng thể của đời sống cá nhân.
Đức Thánh Cha nhận định về điều này: Có bao nhiêu người không
học hành, thậm chí không biết đọc và viết nhưng đã hiểu rõ sứ
điệp của Đức Kitô, có được sự khôn ngoan này giải thoát họ. Đó là
sự khôn ngoan của Đức Kitô được ban bởi Chúa Thánh Thần qua
bí tích rửa tội. Ví dụ, chúng ta thấy có bao nhiêu người đang sống
sự sống của Chúa Kitô hơn các nhà thần học vĩ đại, họ đã làm
nhân chứng tuyệt vời cho sự tự do của Tin Mừng.
Tự do làm cho chúng ta tự do theo cách nó biến đổi cuộc sống
của một người và hướng người đó đến những điều tốt đẹp. Do
đó, Đức Thánh Cha nhận định: để được tự do thực sự, chúng ta
không chỉ cần biết về bản thân mình, ở mức độ tâm lý, mà trên
hết là biết rõ về chính mình ở một mức độ sâu sắc hơn. Và ở đó,
trong trái tim, hãy mở mình ra để đón nhận ân sủng của Chúa
Kitô. Sự thật phải khiến chúng ta khắc khoải - chúng ta hãy quay
lại với từ ngữ rất Kitô giáo này: khắc khoải. Chúng ta biết rằng có
những Kitô hữu không bao giờ lo lắng: họ luôn sống như vậy,
không có hoạt động trong tâm hồn, không có khắc khoải. Vì sao?
Bởi vì khắc khoải là tín hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt
động trong chúng ta và tự do là một sự tự do năng động, được
khơi dậy bởi ơn Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha kết luận: Đây là lý do tại sao tôi nói rằng tự do
phải quấy rầy chúng ta, nó phải liên tục đặt ra những câu hỏi cho
chúng ta, để chúng ta có thể ngày càng đi sâu hơn vào những gì
chúng ta thực sự là. Bằng cách này, chúng ta khám phá ra rằng
con đường của sự thật và tự do là một hành trình vất vả kéo dài
suốt đời. Để duy trì tự do thì vất vả, nhưng không phải là không
thể. Hãy can đảm lên, chúng ta tiến bước trên hành trình này và
nó sẽ mang lại điều tốt cho chúng ta. Đó là một cuộc hành trình,
trong đó Tình yêu xuất phát từ Thập giá hướng dẫn và nâng đỡ
chúng ta: Tình yêu bày tỏ cho chúng ta chân lý và mang lại cho
chúng ta sự tự do. Và đây là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự
do giải thoát chúng ta, làm cho chúng ta vui tươi và hạnh phúc.
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