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"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy" Mc 10:51

ĐÔI MẮT LÀ CỬA SỔ TÂM HỒN
Mắt là cảm hứng cho thi sĩ làm thơ, cho
nhạc sĩ viết nên cung đàn. Mắt là hồn
cho thơ, là sóng cho nhạc. Có người
nhìn đôi mắt như mùa thu. Có người
nhìn đôi mắt như dòng sông. Trong văn
chương và nghệ thuật, cảm hứng về
mắt bao giờ cũng đẹp. Trái lại khi nói về
mắt, Phúc Âm lại nói về đôi mắt mù. Mù
đôi mắt thân xác đã bất hạnh, còn mù
đôi mắt tâm hồn lại là một bất hạnh lớn. Mù đôi mắt tâm hồn là “mù” mà không chấp
nhận mình “mù”, vì nghĩ rằng mình vẫn sáng suốt. Nhưng đâu ngờ, đằng sau đôi mắt ấy,
có thể chỉ là một màn đêm lạnh lẽo. Một tâm hồn trống trải, buồn tênh. Chẳng còn khả
năng nhận ra Thiên Chúa là Chúa, chẳng buồn thờ phượng Ngài như Ngài đáng, chẳng
còn thiết tha đạo nghĩa như Ngài dạy.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn con vì con cần được khai mở để nhận ra Chúa và bước
theo Ngài là Đường, là sự Thật và là sự Sống của con (Hosanna). Xin cho con biết khiêm tốn
nhận ra mình mù để cầu xin Ngài chữa lành. Amen.
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THÔNG BÁO

Ngày kết tháng MÂN CÔI: Chúa
Nhật 31-10-2021: 5pm: Lần
chuỗi Mân Côi.
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ:
6:00pm Chúa Nhật 31-10-2021
và 6:30pm: Thứ Hai 1-11-2021
LỄ CÁC LINH HỒN: thứ Ba
2-11-2021: 7am tại St. Luke
và 6:30pm tại Trung Tâm
Tháng 11, tháng cầu nguyện
cho người thân đã qua đời.

BÀI ÐỌC II Dt 5, 1-6
“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên
được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến
dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với
những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc
phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ
đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội
cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó,
nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

BÀI ÐỌC I Gr 31, 7-9
“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy
hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca
hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ
sống sót trong Israel”.
Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng
lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què
quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành
một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.
Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt
chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng,
băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên
đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim
là trưởng tử của Ta. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
CHÚA

ĐÃ ĐỐI XỬ ĐẠI LƯỢNG
VỚI CHÚNG TÔI, NÊN CHÚNG
TÔI MỪNG RỠ HÂN HOAN.

1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng
tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi
vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử
với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng
tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng
suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân
hoan.
4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở
về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng
tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha,
hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán:
“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.
Ðó là lời Chúa.

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, 46-52
“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn
đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê,
một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta
nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng:
“Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và
nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to
hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi
người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người
gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng
Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta
làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi
được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã
chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
Ðó là lời Chúa.
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PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Bà Matta NGUYỄN THỊ BẢO
Giáo Dân Khóm Giuse
Sinh ngày 30 tháng 04 năm 1942 Tại Quảng Bình, Việt Nam
Đã an nghỉ trong ân huệ Chúa ngày 18 tháng 10 năm 2021
tại Thành Phố Stockton, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 79 TUỔI
Thánh Lễ An Táng lúc 10:00AM
Thứ Năm 28-10-2021
Tại Trung Tâm Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu
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
Matta về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON
Lạy Mẹ Maria, Tin Mừng chỉ nói vắn tắt, trong giờ Chúa Con
thụ nạn, Mẹ có mặt bên chân thánh giá. Chỉ bấy nhiêu thôi,
chúng con cũng hiểu được cả vực thẳm và thách thức lớn khôn
xiết đang tấn công nỗi lòng của Mẹ. Chính lúc sự khắc nghiệt,
sự khốn cùng của thập giá đẩy Mẹ đến tận cùng của nỗi đớn
đau là chính lúc đức tin của Mẹ đạt đến cao trào, dâng đến đỉnh
điểm và viên thành.
"Đứng kề thập giá Chúa Giêsu, có Đức Maria, Thân Mẫu của
Người" (Ga 19, 25). Đó là hình ảnh bi hùng chưa từng có trong
lịch sử và cũng sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Nơi đó, Mẹ trở thành
Người Nữ của thánh giá.
Bên cạnh Chúa con, trong giờ phút tang thương nhất, nhưng đẹp
nhất của ý chí tự nguyện hiến dâng mình cho Thiên Chúa và cho
phần rỗi loài người mà Chúa Con dứt khoát thể hiện đến cùng, Mẹ
trở thành kiểu mẫu có một không hai để chúng con học đòi mà giữ
vững sự trung kiên, quyết đi đến cùng trong đức tin, niềm cậy
trông và lòng yêu mến sắt son của chúng con đối với Thiên Chúa,
đối với Thầy Chí Thánh của chúng con, dù phải trải qua đến tận
đáy của mọi thử thách suốt đời chúng con, dẫu rát xót nhất,
thương đau nhất...
Với tràng hoa Mân Côi, không chỉ tháng Mười, nhưng là một đời
gắn bó, qua đó, chúng con mượn lời của sứ thần, không ngừng cất
tiếng chào kính dâng lên Mẹ. Chúng con tin, Mẹ sẽ tuôn đổ từ nơi
Chúa ơn sức mạnh và can đảm để chúng con, được như Mẹ, sẵn
sàng sống mầu nhiệm thánh giá, mà vẫn trọn niềm yêu mến Chúa,
trung thành với Chúa, dù thánh giá ấy nặng đến đâu.
Xin cho nhân loại chúng con, đặc biệt những người tin Mẹ là Mẹ
Đấng Cứu Thế, tin Mẹ là Đấng hằng chuyển cầu cùng Chúa cho
nhân loại, biết cùng nhau cầu nguyện. Xin cho chúng con biết hiệp
lực cầu xin như Mẹ đã cùng các tông đồ cầu nguyện khi xưa, điều
mà sách Công vụ Tông đồ, sau khi kể tên 11 tông đồ, đã ghi lại
hình ảnh quý giá cho từng người chúng con: "Hết thảy họ đồng
tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Ðức

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
Maria, Mẹ Ðức Giêsu và các anh em Ngài" (Cv 1, 14)..
Chúng con tin và mong đợi lời khẩn cầu của số đông chúng con sẽ là
sức mạnh mang đến cho mỗi người, cho quê hương chúng con và cả
thế giới lòng từ bi của Chúa, sự quan phòng lớn lao của Chúa.
Chúng con tin và mong đợi quyền năng của chuỗi Mân Côi bên cạnh
Mẹ là Đấng Hằng Cứu Giúp, Đấng nổi tiếng hảo tâm và từ bi, Mẹ
của niềm an ủi sẽ làm vơi đi dòng lệ đang tuôn trên khuôn mặt lấm
lem, chất chứa nhiều oan khuất, nhiều tang tóc và đau khổ của triệu
triệu anh chị em khắp nơi trên thế giới và trên quê hương chúng con.
Xin Mẹ đừng bỏ chúng con bơ vơ, mồi côi giữa những tiếng than
khóc ai oán đang bao trùm. Chúng con xin phó dâng chính mình cho
Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, qua những lời kinh Mân Côi chúng con dâng lên Mẹ
hằng ngày, suốt đời, xin Mẹ ở gần bên chúng con và mọi người đau
khổ. Xin cho chúng con cảm thấu sự hiện diện và đỡ nâng vô cùng
của Chúa Giêsu và của Mẹ trọn hành trình làm người của mỗi chúng
con. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
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DỨc Giáo Hoàng
Phanxicô
nói về phá thai

đã nói cho toàn thế giới biết – cũng như
cho Argentina – từ khi trở thành Giáo
hoàng”.

Nói chung, người ta không biết tôi thường
nói gì . . . nhưng chỉ biết điều tôi nói qua
các phương tiện truyền thông mà như
chúng ta biết chúng chỉ đáp ứng các lợi ích
cục bộ, cụ thể hay chính trị. Về vấn đề
này, tôi nghĩ người Công giáo – từ giám
mục cho đến tín hữu trong giáo xứ – đều
có quyền biết những gì Giáo hoàng thực
sự nói . . . chứ không phải những gì truyền
thông nói là ngài nói. Điều này như thể trò
tam sao thất bản. Johnny nói với tôi rằng
Janie đã nói rằng . . . và cứ thế tiếp tục dây
chuyền.
Vì thế, đây là mấy điều Đức Phanxicô nói
về phá thai và thai nhi
TÔI KHÔNG THỂ IM LẶNG

Đức Thánh cha đối diện với vấn đề phá thai
trước hết trong cương vị là một mục tử và
một người cha khi ngài thấy đàn chiên của
mình đau khổ.
Vào ngày 01 tháng 12 năm 2020, Đức
Phanxicô viết cho một số học trò cũ của
mình ở Argentina về phá thai, vì quê hương
của ngài đang tranh luận về khả năng hợp
pháp hóa vấn đề này. Vào ngày 11 tháng 12,
Hạ viện Argentina thông qua một biện pháp
được Tổng thống đưa ra trước đó. Đến cuối
tháng, Thượng viện tiếp tục thông qua,
nghĩa là phá thai trong 14 tuần đầu của thai
kỳ trở nên hợp pháp trên quê hương của
Đức Giáo hoàng.
Trong thư, Đức Giáo hoàng nhắc lại điều
ngài đã nói nhiều lần trước đó về phá thai,
“Tôi đề nghị đặt ra hai câu hỏi: (1) Có chính
đáng không khi loại bỏ một mạng người để
giải quyết một vấn đề? và (2) Có chính đáng
không khi thuê một kẻ giết người vì tiền để
giải quyết một vấn đề?”
Sau đó, Đức Thánh cha than phiền là sứ
điệp của mình không được lắng nghe. Ngài
nói mình chỉ cười khi có người hỏi “Tại sao
Giáo hoàng không phổ biến ở Argentina
quan điểmcủa mình về phá thai? Thật sự, tôi

Tuy nhiều người sẽ thấy khó chịu khi nghe
một vị Giáo hoàng cứ lặp lại chủ đề này,
nhưng tôi không thể im lặng khi hơn 30
đến 40 triệu thai nhi bị vứt bỏ mỗi năm do
phá thai. Thật là đau đớn khi thấy nhiều
vùng tự coi mình là phát triển lại thường
thúc đẩy phá thai vì lí do những đứa trẻ ra
đời bị dị tật, hoặc vỡ kế hoạch. Sự sống
con người không bao giờ là gánh nặng. Nó
đòi chúng ta phải đón nhận thay vì vứt bỏ.
. . . Phá thai là một sự bất công nghiêm
trọng. Nó không bao giờ có thể là biểu
hiện chính đáng của quyền tự chủ và sức
mạnh. Nếu ta lấy quyền tự chủ của mình
để đòi người khác phải chết, thì nó không
khác gì một “chiếc cũi sắt” nhốt chúng ta.
NÓI VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC
Trong các thư gửi đến Argentina, nơi đang
tranh luận việc hợp pháp hóa phá thai: Cần
xem phá thai là một vấn đề mang tính
khoa học, để xác định xem đó có phải là
sự sống hay không. Phá thai trước nhất
không phải là vấn đề tôn giáo, nhưng đúng
hơn là vấn đề nhân bản, liên quan đến đạo
đức con người, có trước bất kỳ niềm tin
tôn giáo nào.
KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ TÔN
GIÁO
Có hợp lý không khi loại bỏ một mạng
người để giải quyết một vấn đề? Câu trả
lời là không. Câu hỏi thứ hai: Có hợp lý
không khi thuê một tay bắn tỉa để giải
quyết một vấn đề? Không. Phá thai không
phải là một vấn đề tôn giáo theo nghĩa chỉ
vì tôi là người Công giáo nên tôi không
được tìm cách phá thai. Phá thai là vấn đề
liên quan đến con người. Nó tước đi một
mạng người. Chấm hết.
SỰ SỐNG LUÔN ĐƯỢC BẢO VỆ

Tình yêu tha nhân không thể chỉ dành cho
những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phải thể
hiện luôn luôn trong cuộc sống của chúng
ta. Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi,
chẳng hạn, bảo vệ người già như một kho
tàng quý giá, với tình yêu thương, ngay cả
khi họ gây ra khó khăn về kinh tế và bất
tiện, nhưng chúng ta phải bảo vệ họ. Đây là
lý do tại sao chúng ta phải hết sức có thể
giúp đỡ người bệnh, ngay cả trong giai đoạn
cuối. Đây là lý do tại sao các trẻ em còn
trong bụng mẹ luôn được chào đón; và trên
hết, đây là lý do sự sống luôn cần được bảo
vệ và yêu thương, từ lúc thụ thai cho đến khi
kết thúc cuộc sống cách tự nhiên. Và đây là
tình yêu

HẠN TỪ “GIẾT”
Nhiều lần trong đời linh mục, tôi đã nghe
những lời phản đối. “Hãy nói cho tôi biết tại
sao Giáo hội phản đối phá thai? Nó là vấn
đề tôn giáo sao?” – “Không, không. Nó
không phải là vấn đề tôn giáo” – “Nó là vấn
đề triết học chăng?” – "Không, nó không
phải là vấn đề triết học”. Nó là vấn đề khoa
học, bởi vì có sự sống con người ở đó và
không hợp pháp khi loại bỏ một mạng người
để giải quyết một vấn đề. “Nhưng không,
trường phái tư tưởng hiện đại . . .” – “Nghe
này, trong trường phái tư tưởng xưa và nay,
hạn từ “giết” có nghĩa giống nhau!” Điều
này cũng đúng với việc an tử.
CON NGƯỜI BỊ VỨT BỎ
Thật không may, những thứ bị vứt bỏ không
chỉ là thức ăn và những đồ vật không cần
thiết, mà thường là chính con người, họ bị
vứt bỏ vì “không cần thiết”. Ví dụ, thật đáng
sợ khi nghĩ đến cả những đứa trẻ, nạn nhân
của phá thai, chúng sẽ không bao giờ nhìn
thấy ánh sáng ban ngày . . . .
GIÁO HUẤN RÕ RÀNG CỦA GIÁO
HỘI
Phóng viên: Ngài không nói gì về phá thai,
về hôn nhân đồng giới. Tại Brazil, một đạo
luật đã được thông qua nhằm nới rộng
quyền phá thai và cho phép kết hôn giữa
những người đồng giới. Tại sao ngài không
nói về những vấn đề này? Đức Giáo hoàng
Phanxicô: Giáo hội đã nói khá rõ ràng về
vấn đề này. Tôi không cần thiết phải nhắc
lại, cũng như tôi không nói về gian lận, dối
lừa, hoặc những vấn đề khác mà Giáo hội đã
giảng dạy rõ ràng! […] Phóng viên: Nếu có
thể hỏi, vậy lập trường của Đức Thánh cha
là gì? Đức Giáo hoàng Phanxicô: Là lập
trường của Giáo hội. Tôi là con cái Giáo
hội.
Kathleen N. Hattrup
Chuyển ngữ: ĐCV Sao Biển
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