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Giờ làm việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu : 10:00 am - 5:00 pm

Cha Xứ/Pastor:
Phaolô Nguyễn Trọng Tài

Thánh Lễ Chúa Nhật / Sunday Masses:
Thứ Bảy / Saturday 5:00 pm

Chúa Nhật / Sunday 9:00 am & 11:00 am
Thánh Lễ dành cho người Hmong /

Sunday Mass for the Hmong :
Chúa Nhật tuần thứ Hai mỗi tháng /

Second Sunday every month 12:30 pm

Thánh Lễ Trong Tuần /Weekday Masses:
Thứ Hai-Thứ Bảy / Monday-Saturday

8:45 am
Giờ Chầu Thánh Thể / Holy Eucharistic

Benediction:
Thứ Năm & Thứ Sáu / Thursday & Friday

8:10 am - 8:45 am

Giải Tội / Confession:
Thứ Bảy / Saturday 4:30-4:50 pm

Chúa Nhật / Sunday
8:30 - 8:50 am & 10:30 - 10:50 am

hoặc theo giờ hẹn / or by appointment
Bí Tích Rửa Tội / Baptism:

Thứ Bảy / Saturday 10:00 am - 12:00 pm

Mục Vụ các Bí Tích Tại Tư Gia
Những ai cần Xức dầu, Rước Mình Thánh
Chúa, làm phép nhà hoặc những Á Tích
khác tại tư gia của mình thì xin liên lạc với
Văn Phòng Giáo Xứ qua số điện thoại ở
trên.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
16/8 Thứ Hai Bài đọc 1: Thủ Lãnh 2: 11-19

Phúc âm: Má�hêu 19: 16-22
17/8 Thứ Ba Bài đọc 1: Thủ Lãnh 6: 11-24a

Phúc âm: Ma�hêu 19: 23-30
18/8 Thứ Tư Bài đọc 1: Thủ Lãnh 9: 6-15

Phúc âm: Má�hêu 20: 1-16a
19/8 Thứ Năm Bài đọc 1: Thủ Lãnh 11: 29-39a

Phúc âm: Ma�hêu 22:1-14
20/8 Thứ Sáu Bài đọc 1: Ruth 1: 1, 3-6; 14b-16, 22

Phúc âm: Má�hêu 22:34-40
21/8 Thứ Bảy Bài đọc 1: Ruth 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17

Phúc âm: Má�hêu 23:1-12
Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm “B”

Bài đọc 1: Giosuê 24, 1-2a. 15-17. 18b
Bài đọc 2: Êphêxô 5, 21-32
Phúc Âm: Gioan. 6, 61-70

Chúa Nhật 20 Thường Niên Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Cảm Nghiệm Ơn Chúa- Đức Cha Ngô Quang Kiệt

Nếu có ai hỏi: Làm thế nào để tiến bộ trên đường đạo đức, thay
đổi nếp sống cũ, biết dấn thân mến Chúa yêu người hơn? Tôi xin
thưa: Điều quan trọng nhất khởi đầu cho một nếp sống mới là: Cảm
nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong đời mình. Khi đã nhận biết
mình được Thiên Chúa yêu thương, ta sẽ không thể làm điều gì
khác hơn là mong muốn đáp lại tình yêu ấy.

Sau khi Đức Mẹ ngoan ngoãn nói lên lời “xin vâng”, Chúa
Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mở rộng tâm
hồn đón nhận và để mặc Người hướng dẫn cuộc đời mình. Từ đây,
cuộc đời Đức Mẹ hoàn toàn biến đổi. Đức Mẹ trở nên một dụng cụ
ngoan ngoãn trong tay Chúa Thánh Thần, hiến dâng trọn vẹn tâm
hồn và thân xác để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những tác động của Chúa
Thánh Thần trên Đức Mẹ:

Tác động thứ nhất: sự vội vã. Vội vã đây không phải là sự vội
vàng hấp tấp. Cũng không phải là nôn nóng lo âu. Sự vội vã ở đây
có nghĩa là sự nhiệt tình hăng hái. Cảm nghiệm được tình yêu Thiên
Chúa trong tâm hồn, Đức Mẹ mau mắn, tha thiết muốn đáp trả.
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Nếp sống của cô thôn nữ Maria đã thay đổi. Từ một thôn nữ dịu dàng, sống êm đềm trong cuộc đời bình dị,
Đức Mẹ giờ đây trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, hăng hái đền đáp lại Tình Chúa Yêu Thương. Từ một thôn nữ
vui với công việc nội trợ, khép mình trong làng xóm, Đức Mẹ đã mở cửa ra đi. Sự mở cửa ra đi làm ta nhớ tới
tác động của Chúa Thánh Thần trên các Tông đồ.

Tác động thứ hai: tâm tình tạ ơn. Cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu, lòng Đức Mẹ tràn đầy niềm
cảm mến biết ơn. Niềm tri ân cảm tạ đầy ứ trong lòng chỉ chờ dịp tuôn ra thành lời. Cảm nghiệm về ơn lành vô
biên của Thiên Chúa cũng là cảm nghiệm về sự thấp hèn bất xứng của mình. Hai cảm nghiệm song song đó
càng nâng cao, càng đào sâu niềm tri ân cảm tạ. Cảm nghiệm ấy đã biến đổi Đức Mẹ, từ một cô gái kín đáo, âm
thầm trở nên một thi sĩ, một ca sĩ lớn tiếng ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa đối với kẻ nghèo hèn. Chúa Thánh
Thần đã biến Đức Mẹ thành ngòi bút thi sĩ như lời Thánh vịnh: Tim tôi dâng ý thơ tuyệt diệu. Dệt bài ca cung
tiến Đức Vua. Lưỡi tôi tựa bút rung vạn điệu. Trong tay những thi nhân anh tài. Khi nghe bà Isave chào, Đức
Mẹ đã xuất khẩu tán tụng Chúa bằng bài kinh ca ngợi tuyệt diệu.

Tác động thứ ba: thái độ chia sẻ. Tình yêu Thiên Chúa bao la đã đổ vào tâm hồn Đức Mẹ tràn đầy niềm
vui. Niềm vui thánh thiện và lớn lao đã thúc đẩy Đức Mẹ mau mắn lên đường đi thăm bà Isave. Đức mẹ
không đến để khoe khoang, nhưng để chia sẻ. Nhờ Đức Mẹ đến mà bà Isave và thánh Gioan Baotixita được
chúc phúc. Đức Mẹ cũng đến để chúc mừng bà chị họ đã được Chúa đoái thương. Tâm hồn được Chúa chiếm
hữu đã khiến Đức Mẹ trở nên quảng đại và hiệp thông, sẵn sàng chia vui sẻ buồn với những người chung
quanh.

Tác động thứ bốn: dấn thân phục vụ. Niềm tri ân cảm tạ, niềm vui thánh thiện thực sự sẽ không dừng lại
ở những bài ca trên môi miệng. Cảm nghiệm về Tình Yêu Thiên Chúa trong trái tim sẽ mau chóng chuyển sang
đôi tay. Niềm tri ân cảm tạ sâu xa sẽ nhanh chóng biến thành hành động. Sự đền đáp tình yêu sẽ thúc đẩy
người được yêu dấn thân phục vụ trong những việc làm cụ thể. Chính vì thế Đức Mẹ đã không ngần ngại ở lại
phục vụ bà chị họ trong ba tháng.

Mừng lễ Đức Mẹ lên Trời một cách có ý nghĩa nhất, đó là ta hãy noi gương Đức Mẹ: xin Chúa Thánh
Thần đến tràn ngập tâm hồn ta như Người đã đến trong lòng Đức Mẹ, giúp ta cảm nghiệm được những ơn
lành Chúa ban và giúp ta mau mắn đáp lại tình yêu thương đó.
Xin Đức Mẹ giúp chúng con biết ngoan ngoãn vâng theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng: để vội vã ra đi, để hân
hoan tạ ơn, để quảng đại chia sẻ và để dấn thân phục vụ anh em. Amen.

Thông Báo
♥ Tiền Lạc Quyên:  $3,447 ♥ Online giving: $80 ♥ Tòa Mẹ Fatima: $15.
♥Đóa Hoa Dâng Mẹ: Tổng cộng:  $80.             Tiền mặt:  $40.               Bà Do:  $20. ID#333:  $20.


