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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
30/8 Thứ Hai Bài đọc 1: Thêxalônica 4: 13-17

Phúc âm: Luca 4: 16-30
31/8 Thứ Ba Bài đọc 1: Thêxalônica 5: 1-6, 9-11

Phúc âm: Luca 4: 31-37
01/9 Thứ Tư Bài đọc 1: Côlôxê 1: 1-8

Phúc âm: Luca 4: 38-44
02/9 Thứ Năm Bài đọc 1: Côlôxê 1: 9-14

Phúc âm: Luca 5: 1-11
03/9 Thứ Sáu Bài đọc 1: Côlôxê 1: 15-20

Phúc âm: Luca 5: 33-39
04/9 Thứ Bảy Bài đọc 1: Côlôxê 1: 21-23

Phúc âm: Luca 6: 1-15
Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm “B”

Bài đọc 1: Isaia 35: 4-7a; Bài đọc 2: Giacôbê 2: 1-5
Phúc Âm: Marcô 7: 31-37

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên "B'
Bài đọc I: (Đệ Nhị Luật 4: 1-2, 6-8)

Bài đọc hôm nay khởi đầu các huấn thị làm nên sách Đệ Nhị
Luật và được cho là của Môsê truyền cho dân tại Môab, sau khi kết
thúc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc, ngay chính trong ngày
mất của ông. Đây được xem như là những lời cuối cùng của ông
Môsê, như một chúc thư thiêng liêng, trong đó Môsê đã nhắc lại
những sự kiện quan trọng đã qua và kêu gọi dân Israel trung thành
với lề luật của Thiên Chúa để có được một cuộc sống yên hàn trong
miền đất sắp chiếm hữu.

Trong phần đầu, huấn dụ đã nhấn mạnh đến giá trị tuyệt đối
và bất khả xâm phạm của lề luật và không ai có thể sửa đổi được,
bởi nó không do bởi con người, mà thuộc về Thiên Chúa; do vậy,
không được thêm vào điều gì và cũng không được bớt đi phần nào
trong các mệnh lệnh này

Phần hai của đoạn trích mô tả niềm tự hào của dân Do Thái về
bộ Luật mà Thiên Chúa ban cho họ: có dân tộc vĩ đại nào được như
thế không? Và kêu gọi họ phải tuân giữ và thi hành, bởi qua điều đó
họ sẽ được chứng thật là một dân khôn ngoan và thông minh.
Bài đọc II: (Giacôbê 1: 17-18, 21-22, 27)

Thư thánh Giacôbê tông đồ sẽ đồng hành với chúng ta trong
năm tuần lễ kế tiếp; thư này có thể được xem như là một suy niệm
về nền tảng luân lý Tin Mừng, được viết vào khoảng năm 60 bởi
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một Kitô hữu thuộc cộng đoàn tại Giêrusalem.
Đoạn trích hôm nay có chủ đề về Lời Chúa. Phần đầu (cc.17-18) đáp trả cho những ai nghĩ rằng từ Thiên

Chúa phát xuất cả sự dữ, thánh Giacôbê khẳng định rằng từ nơi Thiên Chúa chỉ xuất phát những điều thiện
hảo, vì chính Người là ánh sáng và nơi Người không có tối tăm mờ ảo.

“Lời chân lý” ở đây, nghĩa là ơn cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô, là một ân ban đến từ Thiên Chúa.
Nếu con người không mở lòng trước chân lý, thì Lời này, như hạt giống rơi trên đá sỏi, sẽ bị héo khô. Nhất
thiết phải tiến tới một bước cuối cùng quyết định, đó là: mang Lời Chúa ra thực hành.

Ai nghe Lời Chúa mà không hoán cải đời sống mình giống như người soi mình trong gương, dù thấy
những vết tích bẩn nơi mặt, nhưng rồi bỏ đi mà không chùi cho sạch (cc.23-24). Vì thế, Lời Chúa được ví như
tấm gương soi chiếu những vết hằn trong sâu thẳm tâm can con người.

Cuối cùng, đối với những người lẫn lộn giữa một đạo giáo thật trong tâm hồn với một nền đạo giáo chỉ
biết câu nệ vào hình thức bên ngoài, thánh Giacôbê đã đưa ra những tiêu chí của một lòng đạo đức đích thực,
đó là: thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian (c.27). Vì
thế, lắng nghe Lời Chúa giúp con người có lối suy nghĩ và cảm xúc tương tự như của Thiên Chúa đối với
những con người bé nhỏ nhất, đồng thời không bị dính bén với của cải chóng qua ở đời này.
Bài Tin Mừng: (Máccô 7:1-8, 14-15, 21-23)

Sau khi suy niệm năm Chúa Nhật liên tiếp về diễn từ bánh trường sinh, Chúa Nhật này bắt đầu trở lại với
Tin Mừng Marcô cho đến cuối năm phụng vụ. Bài đọc hôm nay bàn đến một yếu tố trọng yếu của Do Thái
giáo, đó là việc thanh tẩy.

Phần thứ nhất (cc.1-18) ghi lại cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu với các kinh sư và biệt phái đến từ
Giêrusalem, do các môn đệ của Chúa Giêsu đã không tôn trọng sự phân biệt giữa hai phạm trù: thánh và
phàm tục, nghĩa là “dùng bữa mà tay còn ô uế” (c.2). Sự chỉ trích này không nhắm đến những chuẩn tắc về vệ
sinh, nhưng là do bởi không thực thi nghi thức thanh tẩy theo luật định.

Vậy từ đâu xuất phát những luật định này? Thưa là từ “truyền thống của tiền nhân”, từ những lời dạy của
các thầy rabbi được đồng hóa ngang hàng giá trị với Sách Thánh. Kinh Thánh quy định rằng, trước khi dâng lễ
tế trong đền thờ, vị tư tế phải tẩy rửa chân tay (x. Xh 30,17-21). Dần dần, tập tục này được nhân rộng ra cho
những nhóm người có lòng mộ mến, sau đó trở thành điều lệ trong dân, và được xem như là điều luật Chúa
dạy.

Việc gán ghép những luật định này như lời Chúa dạy đã tạo ra những hệ quả đáng tiếc, đó là gán cho
Chúa việc phân biệt giữa những hạng người thanh sạch và ô uế, giữa người công chính và tội lỗi. Sự phân biệt
này và những luật định đi kèm đã tạo ra sự cô lập và phân cấp trong dân. Điều này Thiên Chúa không bao giờ
muốn, mọi cái đối với Người là thanh sạch như ý Người muốn (x. Cv 10), Người không phân biệt dân tộc, tôn
giáo, tầng lớp xã hội (x. Gl 3,28).

Trong đoạn hai (cc.14-23), Đức Giêsu đã đưa ra tiêu chí để phân định giữa thạnh sạch và ô uế, đó là:
những điều gây nên ô uế con người không phải từ bên ngoài, mà là những điều từ bên trong tâm hồn. Nói
cách khác, điều phân định một hành động là thanh sạch hay ô uế không phải dựa trên sự tương hợp hay
không tương hợp với một quy định, mà nằm ở sự kiện là hành động đó ủng hộ hay chống lại con người. Điều
khẳng định cho việc ăn uống này cũng có giá trị như tất cả các quy định khác xuất phát từ cái được gọi là
“truyền thống tiền nhân”.
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