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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
23/8 Thứ Hai Bài đọc 1: Thêxalônica 1, 1-5. 8b-10

Phúc âm: Má�hêu 23, 13-22
24/8 Thứ Ba Thánh Batôlômêô, Tông Đồ

Bài đọc 1: Khải Huyền 21:9b-14
Phúc âm: Gioan 1: 45-51

25/8 Thứ Tư Bài đọc 1: Thêxalônica 2 : 9-13
Phúc âm: Má�hêu 23: 27-32

26/8 Thứ Năm Bài đọc 1: Thêxalônica 3: 7-13
Phúc âm: Ma�hêu 24: 42-51

27/8 Thứ Sáu Thánh Monica
Bài đọc 1: Thêxalônica 4: 1-8
Phúc âm: Má�hêu 25: 1-13

28/8 Thứ Bảy Thánh Augútinô
Bài đọc 1: Thêxalônica 4: 9-11
Phúc âm: Má�hêu 25:14-30

Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm “B”
Bài đọc 1: Đệ Nhị Luật 4:1-2,6-8.

Bài đọc 2: Giacôbê 1: 17-18, 21b-22, 27
Phúc Âm: Marcô 7: 1-8, 14-15, 21-23

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 21 Thường Niên "B"
Bài đọc I: Giôsuê 24:1-2a, 15-17, 18b

Sau khi đã phân chia lãnh thổ cho từng chi tộc, Giôsuê tổ chức
đại hội tại Sikhem như là dịp để nhắc dân nhớ lại bao lần Đức Chúa
đã ra tay can thiệp nhằm giúp cho họ có được tất cả những gì như
họ đang có. Có được niềm tin và hưởng phần gia nghiệp là ơn huệ
Thiên Chúa ban, nhưng để giữ vững niềm tin và có gia nghiệp đời
đời lại là ơn lớn lao, đòi hỏi Dân phải nỗ lực đáp trả bằng sự tín
trung.

Lời tuyên xưng công khai của dân: “Không có chuyện chúng tôi
bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại, Chúa là Thiên Chúa chúng
tôi” đã trở nên như hình ảnh và điềm báo về tất cả những lần trong
tương lai khi dân Israel sẽ được mời gọi tuyên xưng niềm tin của
mình một cách trang trọng. Đồng thời đó cũng là tiền ảnh lời tuyên
xưng đức tin mà Hội Thánh mời gọi các tín hữu nói lên trong buổi
canh thức Vượt qua.

Nhìn lại quá khứ để củng cố niềm tin nhằm đi đến việc chọn
lựa Thiên Chúa vẫn luôn là một hành trình cho mỗi người Kitô
hữu hôm nay trên con đường theo Chúa.  Tôi có luôn tin vào Chúa
khi gặp những lúc khó khăn, gian truân và ngặt nghèo hay ngay
cả  lúc thành công, hạnh phúc và giàu có?
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Bài đọc II:    Êphêxô 5: 21-32
Hôn nhân là hình ảnh đẹp, tình yêu vợ chồng luôn cao quý, vì nó phản ảnh tình yêu giữa Đức Kitô và Hội

Thánh: Đức Kitô là đầu Hội Thánh. Người đã yêu thương và phó mình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh.
Thánh Phaolô đã dùng hỉnh ảnh này để chỉ ra những nguyên tắc giúp cho các cặp vợ chồng có thể trung tín với
chọn lựa của mình và tin tưởng lẫn nhau: Người vợ hãy tôn trọng chồng mình, lắng nghe và cộng tác với
chồng mình như Hội Thánh luôn lắng nghe và phục tùng Thiên Chúa. Người chồng phải luôn biết yêu
thương, tôn trọng và bảo vệ vợ mình như Chúa Giêsu luôn nâng phẩm giá con người lên, yêu thương và bảo
vệ Hội Thánh. Thánh Phaolô nói: “Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội
Thánh, và phó mình vì Hội Thánh”.

“Vợ - chồng luôn biết yêu thương và tôn trọng nhau chính là bí quyết giúp cho vợ chồng nên một với
nhau như chính sự nên một trong tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là điều mà các gia đình, nhất là các
gia đình trẻ và các đôi bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cần phải học hỏi và lưu tâm trong năm mục
vụ này.

Hôn nhân là một trong Bảy Bí Tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập để nâng cao đời sống của mọi Kitô hữu
sống mật thiết và gần gũi Chúa hơn qua mầu nhiệm Tình Yêu mà chính Chúa đã sống và ban truyền cho
chúng ta. Vậy, những ai đang sống trong đời sống Hôn Nhân: Vợ-Chồng đã sống và thực hiện như Chúa
Giêsu đã truyền dạy chưa?
Bài Tin Mừng:      Gioan  6: 54a, 60-69

Mạc khải của Đức Giêsu về “Thịt Ta là của ăn và Máu Ta là của uống” đã bị nhiều người hiểu sai và
không muốn đón nhận. Chính vì thế, mạc khải này đã gây cớ vấp phạm cho “nhiều môn đệ” và họ đã quyết
định rời bỏ Chúa Giêsu vì không thể chấp nhận điều mà trí khôn họ không thể lĩnh hội hết được.

Trong bối cảnh ấy, quay lại với Nhóm Mười Hai Chúa Giêsu muốn mời gọi các ông thực hiện một cuộc
chọn lựa, cho dù Người cũng biết rằng các ông có lẽ cũng không hiểu hoặc chưa hiểu rõ về điều mà Chúa vừa
mạc khải. Yêu là một chọn lựa, và yêu đến nỗi hy sinh mạng sống, hy sinh bản thân tới mức chết cho người
mình yêu là chọn lựa cao quý nhất.

Câu trả lời của Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai” làm nổi bật điều
này: hiểu hay không dường như là không còn quan trọng. Điều quan trọng là các ông tin vào Người nên đã
quyết định ở lại với Chúa Giêsu, qua lời xác tín mạnh mẽ rằng: Người chính là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và
chỉ nơi Người “mới có lời ban sự sống đời đời”.

Sống đức tin cũng phải đòi hỏi mỗi Kitô hữu phải đối diện với những điều không hiểu hoặc chưa hiểu
mà nó đã và đang xảy đến với mỗi người trong cuộc sống. Vậy chúng ta có luôn tùng phục và tin rằng Chúa
đã và đang dẫn dắt cuộc đời chúng ta không?

THÔNG BÁO
❖ Hôm nay có Lạc Quyên lần hai cho Nghĩa Trang của Địa Phận.
❖ Lớp Giáo Lý sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 9 tư 12:30 đến 1:30 chiều. Xin quý phụ huynh

lưu ý thông báo này và mang các em đi dự lễ vào lúc 11 giờ sáng, sau Thánh Lễ các em sẽ vào lớp học.
Mong quý phụ huynh sẽ đến gặp Thầy - Cô của các em và đóng học phí cho các em luôn vào ngày giờ
nói trên.

❖ Cha xin quý phụ huynh khuyến khích con em của mình tham gia vào Ca Đoàn Thiếu Nhi để dùng lời
ca tiếng hát để phục vụ Chúa. Và đây cũng là cơ hội cho các em học Tiếng Việt. Ca Đoàn sẽ tập hát vào
mỗi tối thứ Ba lúc 8:30. Ngày giờ có thể thay đổi tùy theo

❖ Tiền Lạc Quyên: $4,654. Online Giving: $100.50


