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NÉM LỬA
XUỐNG TRẦN
Suy niệm: Giữa muôn ngàn âm thanh
hỗn độn, đối với người mù đang ăn xin
ngoài thành Giê-ri-cô, chỉ có tên Giê-su
mới thực sự là lời có ý nghĩa và sức mạnh
cứu chữa cho anh. Thế nên “vừa nghe đó
là Đức Giê-su Na-da-rét anh liền đáp lại
bằng lời kêu xin phát xuất từ lòng tin: “Lạy
ông Giê-su, xin dủ lòng thương tôi.” Chính
Chúa Giê-su đã xác nhận “lòng tin của đã

cứu anh” nhờ đó “anh nhìn thấy được và đi
theo Người.”
Mời Bạn: Cuộc sống chúng ta ngày nay
cũng tràn ngập âm thanh. Có những âm
thanh ta muốn nghe, được nghe. Có những
âm thanh ta bị nghe, quấy rầy hoặc tra tấn
ta. Tuy nhiên, trong những âm thanh đó,
điều quan trọng là chúng ta nhận biết âm
thanh nào thực sự là “lời cứu độ,” lời yêu
thương mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta.
Chia sẻ: Trong một thế giới ồn ào xao
động, đầy dẫy những thông tin như hiện
nay, bạn thường xử lý cách nào để “lòng
đạo’’ của mình không bị chao đảo? Bạn có
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Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký:				Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần

Thừa Tác Viên Lời Chúa :		

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

dễ dàng để mình trở thành nạn nhân của
những thông tin “thập cẩm’’ đó không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành một
khoảng lặng để chăm chú lắng nghe Lời
Chúa nhờ đó có thể nhận ra Lời Ngài ở giữa
những âm thanh xô bồ của cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết
lắng nghe Lời Chúa vì Lời Chúa là sức sống
của con, là ánh sáng đời con.
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 10 /2018

Ý truyền giáo: Cầu cho sứ vụ của các
tu sĩ
Xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính
năng động nhiệt thành của mình và biết
hiện diện giữa những người nghèo khổ,
những người bị gạt ra bên lề xã hội, và
những người thấp cổ bé miệng.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

28/10:		 Chúa nhật 30 thường niên
29/10: Thứ Hai trong tuần 30 TN
30/10: Thứ Ba trong tuần 30 TN
31/10:		 Haloween
1/11: Lễ Các Thánh - Lễ buộc
2/11:		Lễ cầu hồn - Thứ Sáu Đầu Tháng
3/11: Th. Martin de Porres
Thứ Bảy Đầu Tháng
4/11:		Chúa nhật 31 thường niên

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gr 31,7-9
Theo lịch sử, dân Do thái phản bội, Thiên
Chúa để cho quân đội Assyri đến tàn
phá hai vương quốc Israel và Giuđa, bắt
dân cư đi lưu đầy ở Babylon. Đây là thời
kỳ đen tối nhất của dân tộc Do thái. Tuy
thế, tiên tri Giêrêmia vẫn tin tưởng vào
Chúa và loan báo cho dân biết Thiên
Chúa sẽ giải phóng họ, sẽ đưa họ trở về
quê hương.
Giêrêmia hát lên bài ca hy vọng : họ ra đi
trong nước mắt sẽ hân hoan trở về quê
hương, dưới bàn tay phụ tử của Thiên
Chúa.
+ Bài đọc 2 : Dt 5,1-6
Theo tác giả thư Do thái, Vị Thượng Tế
người phàm là người được chọn giữa
dân chúng, mang sự yếu hèn như tất cả
mọi người, đại diện cho loài người trong
các tương quan với Thiên Chúa, cũng
phải được Thiên Chúa tuyển chọn, để
dâng lễ đền tội cho dân và cũng dâng lễ
đền tội cho chính mình nữa.

Rõ ràng chính Đức Kitô vừa là Thiên Chúa
vừa là con người. Ngài sở hữu ở một mức
độ phi thường những đức tính phải có
để làm Đấng Trung gian cầu bầu cho loài
người và dẫn đưa họ đến cùng Thiên
Chúa : Ngài là vị Thượng Tế tuyệt hảo.
+ Bài Tin mừng : Mc 10,46-52
Trên đường đi đến Giêrusalem, tại Giêricô
có một người mù tên là Bartimê kêu xin
Đức Giêsu chữa để được trông thấy. Đức
Giêsu động lòng thương và nói với anh
:”Con hãy đi, lòng tin của con đã cứu con”.
Tức khắc anh thấy được và đi theo Ngài
trên con đường Ngài đi.
Có một chi tiết chúng ta nên lưu ý : khi
được xem thấy, anh liền đi theo Chúa.
Anh ta có mấy động tác diễn tả ý định của
anh đi theo Chúa : Trước đó, khi Đức Giêsu
gọi, anh đã từ bỏ (“liệng áo choàng”),
thay đổi nếp sống (từ “ngồi ở vệ đường”
đến “đứng dậy”), qui hướng về Đức Giêsu
(“nhảy đến với Đức Giêsu”. Người mù này
có can đảm gắn bó với Đức Giêsu đi vào
đường tử nạn ở Giêrusalem.

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

•Lễ Mừng Các Thánh 1/11/2018, lễ
buộc: Sẽ có 2 thánh lễ ban ngày (lúc 6 giờ
và12 giờ) và thánh lẽ chung cho 3 cộng
đoàn vào lúc 7 giờ tối. Sẽ không có lễ Việt
Nam. Xin mời cộng đoàn sắp xếp cùng đến
tham dự thánh lễ phù hợp với quý vị.
-Lễ hàng năm cầu cho các linh hồn
tại nghĩa trang giáo xứ vào Thứ Bẩy
3/11/2018 lúc 10:30 sáng: Xin mời
cộng đoàn cùng đến tham dự thánh lễ cầu
nguyện cho các linh hồn thân nhân, ân
nhân, các linh hôn đã ra đi trước chúng ta
trong cộng đoàn và trên toàn thế giới.
-Đổi giờ lùi lại một tiếng vào lúc 2 giờ
sáng Chúa Nhật 4/11/2018: Xin cộng
đoàn chú ý .
-Tĩnh tâm Mùa Vọng cho cộng đoàn
: Tình Tâm Mùa Vọng do LM Steven Son,
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thuyết giảng
sẽ bắt đầu vào Thứ Năm 6/12/2018 và kết
thúc vào Chúa Nhật 9/12/2018 . Chương
trình chi tiết sẽ được thông báo trong thời
gian tới.

Những đức tính của anh mù
* Có lòng tin vững vàng. Bartimê đã
có lòng tin sắt đá. Như tất cả mọi người,
Bartimê biết rằng Đức Giêsu là người thợ
mộc thành Nazareth. Nhiều người vấp
phải vấn đề này. Còn Bartimê biểu lộ công
khai niềm tin của mình. Anh là người đầu
tiên la lớn lên rằng Đức Giêsu Nazareth là
con Vua Đavít, là Đấng Cứu Thế. Đã được
soi sáng, người mù nói :”Lạy Thầy”. Anh
ta kêu xin với một niềm tin mạnh đến độ
quyền năng của Đức Giêsu có thể biến đổi
anh hoàn toàn.
* Nhiệt tình đến với Chúa. Nhiều
người khi được nghe tiếng gọi của Đức
Giêsu đã thật sự tự nhủ :”Hãy chờ một
chút để tôi làm việc này cho xong đã”.
Nhưng khi Bartimê nghe tiếng gọi, anh
lập tức đến với Chúa ngay. Có nhiều cơ
may chỉ xẩy đến một lần mà thôi. Do
bản năng, Bartimê biết rõ điều đó. Lắm
khi chúng ta cũng muốn vứt bỏ một thói
quen, muốn thanh tẩy đời sống khỏi một
điều say quấy, muốn hiến thân cho Chúa
trọn vẹn hơn, nhưng thường thường
chúng ta không chịu hành động ngay, rồi

dịp may đó qua đi và chẳng bao giờ còn
trở lại.
* Biết đúng nhu cầu của mình. Bartimê
biết mình cần gì và tha thiết xin cho bằng
được điều đang mong ước với sự khôn
ngoan. Lắm khi chúng ta chiêm ngưỡng
Đức Giêsu chỉ là một sự thu hút mơ hồ. Khi
đi bác sĩ, chúng ta muốn bác sĩ giúp điều
trị một tình trạng nhất định nào đó. Khi
đến nha sĩ chúng ta muốn ông ta nhổ giúp
chiếc răng đang đau chứ không chữa bất
kỳ một chiếc răng hư nào khác. Giữa chúng
ta với Đức Giêsu cũng vậy. Điều này liên hệ
đến một điều mà ít người muốn đối diện tự
xét mình. Khi đến với Đức Giêsu, nếu chúng
ta tha thiết mong ước được một điều rõ
ràng, dứt khoát như Bartimê, sẽ có chuyện
lạ xẩy ra.
* Thể hiện lòng biết ơn. Bartimê chỉ
là người ăn mày mù ngồi bên vệ đường,
nhưng anh là người biết tri ân. Sau khi được
chữa lành, anh ta đã đi theo Đức Giêsu. Anh
không ích kỷ đi theo con đường riêng sau
khi nhu cầu của mình được đáp ứng.

