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KHÔNG PHẢI VƯƠNG
QUỐC TRẦN GIAN
Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông
lão lang thang dựng lều trú ngụ trước
hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn:
đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước
hoàng thượng, ai sở hữu hoàng cung này,
ông lão hỏi. Đức vua trả lời: phụ vương của
trẫm, người đã băng hà. Thế vậy, ai đã sở
hữu chỗ này trước phụ vương của hoàng
thượng? Tiên đế của phụ vương trẫm, ông
ấy cũng đã qua đời. Ông lão liền nói: Thế

thì đây cũng chỉ là một trạm nghỉ chân;
ai cũng chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn
rồi đi. Vua chúa trần gian dù có trị vì đến
“muôn tuổi” thì rồi cũng có lúc ra đi. Chỉ
có Chúa Giê-su mới là Vua muôn đời. Nước
của Ngài “không thuộc về là thế gian này;”
đó là vương quốc của sự thật: Ai thuộc về
sự thật thì nghe tiếng Chúa; đó là vương
quốc của sự sống: Ai tin vào Ngài thì không
bị xét xử nhưng được sự sống đời đời (x.
Ga 5,24).
Mời Bạn: Chúa Giê-su là Vua quyền năng
của bạn, vị Vua mà bạn có thể gặp gỡ và
trở nên bạn hữu thân tình. Bạn đã tôn
nhận Vua Giê-su để Ngài giải thoát bạn
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khỏi sợ hãi, buồn phiền, bất an, và bao
lo toan trong cuộc sống chưa? Bạn và tôi
hãy qui phục Vua Giê-su, để Người thi thố
quyền năng của Người trên cuộc đời chúng
ta.
Sống Lời Chúa: Quì gối trước thánh giá
Chúa Ki-tô để tôn nhận Ngài là Vua, là
Chúa cuộc đời bạn.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, chúng con
thật hạnh phúc có Chúa là Vua vũ trụ yêu
thương con. Chúng con xin lỗi Vua Giê-su
của chúng con, vì đã không tôn thờ, yêu
mến cho phải đạo. Từ nay, chúng con chỉ
thờ lạy một mình Chúa là Vua chúng con
mà thôi. Amen.
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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 11 /2018

Cầu cho thế giới: Phụng sự cho Hòa
Bình: Xin cho ngôn ngữ của yêu thương
và đối thoại sẽ luôn luôn được dùng thay
thế cho ngôn ngữ của đối nghịch.
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Chúa nhật Kính Chúa Ki Tô Vua
Thứ Hai trong tuần 34 TN
Th. Catarina Alexandria, tntđ
Thứ Tư trong tuần 34 TN
Thứ Năm trong tuần 34 TN
Th. Anrê, TĐ, Lễ kính
Thứ Bẩy trong tuần 34 TN
Chúa nhật I Mùa Vọng Năm C

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Chúa Nhật 25/11/ 2018: Lễ Chúa Kitô
Vua. Quan thầy Đoàn TNTT Ki Tô Vua
•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 .
*Thứ Năm 6/12: thánh lễ khai mạc lúc 6:30
chiều. Sau lễ sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội
cho toàn thể cộng đoàn Việt Nam
*Thứ Sáu 7/12: Giảng phòng lúc 7 giờ tối
* Thứ Bẩy 8/12: từ 10:30 giờ sáng cho tới 3
giờ chiều: tĩnh tâm & giải tội cho giới trẻ. Sẽ
có ăn trưa cho các em.
từ 7 cho tới 9 giờ tối: toàn thể cộng đoàn
* Chúa Nhật 9/12: kết thúc tĩnh tâm
• Thứ Ba 18/12, lúc 7 giờ tối: Sẽ có 20 Cha
ngồi giải tội cho toàn giáo xứ (3 cộng đoàn
Mỹ, Mễ và Việt).
• Đại Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ Hai
24/12/18 : Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Hoạt
cảnh bắt đầu lúc 7:45 tối, sau đó là Thánh lễ
tại hội trường Francis Hall.
• Thứ Hai 1/1/2019, lúc 1:30 trưa: Lễ Mẹ
Là Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng và buộc, quan
thầy CỘng Đoàn Việt Nam. Sẽ có rước kiệu
kính Đức Mẹ trước thánh lễ.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Đn 7,13-14.
Trong một thị kiến, Đaniel nhìn ngắm
bốn Con Thú tượng trưng từ biển nhô
lên và cập vào đất liền : chúng biểu thị
những vương quốc đã liên tiếp nhau đe
dọa Israel. Chính lúc đó xuất hiện một
khuôn mặt bí ẩn, được mô tả như một
Con Người. Lúc đó Đấng Lão thành (tức
Thiên Chúa) cũng hiện ra và trao cho Con
Người quyền thống trị tất cả loài nguời
và thiết lập một vương quyền vĩnh cửu
và phổ quát.Đức Giêsu chính là Đấng
Messia hoàn thành lời tiên tri ấy.
+ Bài đọc 2 : Kh 1,5-8.
Đoạn sách Khải huyền này cũng mô tả
Đức Giêsu là Vua. Ngài đã yêu thương
chúng ta, đã lấy máu mình mà rửa sạch
mọi tội lỗi của chúng ta. Được phục sinh
vì đã làm chứng cho đến chết chương
trình của Chúa Cha, Đức Kitô đã trở nên

“Thủ lãnh các vương đế trần gian”, nhận
đuợc mọi quyền năng để dẫn dắt lịch
sử nhân loại. Ngài làm cho chúng ta trở
thành vương quốc của Ngài. Vương quốc
này chưa hoàn tất. Nhưng vào thời sau
hết, Đức Kitô sẽ hiển trị trong uy quyền,
thắng vượt sự dữ và lầm lạc. Ngài là vua
hoàn vũ và vĩnh cửu.
+ Bài Tin mừng : Ga 18,33b-37.
Bị người Do thái tố cáo trước nhà cầm
quyền là Ngài muốn làm vua. Philatô hỏi
Đức Giêsu:”Vậy ông là vua ư”? Đức Giêsu
vừa đáp vừa giải thích cho ông Philatô :
- Ngài là vua thật, đúng như lời ông nói.
- Nước Ngài không thuộc thế gian này.
- Nước Ngài không giống như nước trần
gian, không cạnh tranh với quyền lực nào.
- Nước Ngài là vương quốc sự thật : sự
thật về Thiên Chúa, sự thật về con người,
sự thật về mọi loài thọ tạo.

Chúa Giê Su là chân lý
Con người ngày nay thường sai lầm khi «
thả mồi bắt bóng ». Họ thiếu trân trọng
những gì mình đang có để rồi chạy theo
những cái ngoài tầm tay. Có người bỏ vợ
con để chay theo những cuộc tình bất
chính. Có người ngược đãi cha mẹ vợ con
lại mất thì giờ lấy lòng người dưng. . .
Tôi từng thấy có một người đàn ông thích
bồ bịch lăng nhăng. Anh ta cứ sống với
hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, nay đã
xế chiều thì không ai chứa chấp và phải về
sống với mẹ đẻ. Đứa con gái đã lớn, cũng
sắp lập gia đình. Một lần cháu buột miệng
bảo: "Mẹ ơi, bố mình thật khổ, có nhiều vợ
mà cuối cùng chẳng có nhà để ở". Đấy là
kết cục của những người nhẫn tâm chối bỏ
vợ con mình, chỉ biết nghĩ đến dục vọng
bản thân.
Có một người vợ trẻ nói với tôi chị đang
quen với một người đàn ông đã có vợ. Anh
ta rất tốt với chị đến nỗi chị chỉ muốn bỏ
chồng theo anh ta. Tôi nói rằng : nếu chị
đang sống yên ổn hạnh phúc với gia đình
thì nên chấm dứt quan hệ với người ấy và
đừng tự chuốc lấy phiền phức vào mình khi
« thả mồi bắt bóng ».
Quả thực con người ngày nay rất khó tìm
giá trị thực của cuộc sống. Cuộc sống luôn
thả những con mồi khiến ta cứ lao theo

con mồi mà đâu biết rằng đó chỉ là ảo ảnh,
là giả dối, là hạnh phúc mau qua. Cuộc sống
là đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không ở
những con mồi danh vọng, quyền lực, tiền
tài, dục vọng. Hạnh phúc hệ tại ở chân lý,
ở sự thật. Khi ta sống theo lẽ phải, theo sự
thật lương tâm thì ta mới có niềm vui nội tại
tâm hồn.
Hôm nay, Chúa Giê-su bảo con đường tìm
hạnh phúc của Ngài là yêu thương phục vụ.
Chính cuộc sống Ngài mới là Đường, là Chân
Lý để chúng ta noi theo. Cuộc đời Ngài luôn
sống vì tha nhân. Ngài luôn tìm kiếm niềm
vui trong phục vụ. Ngài sống để trao ban.
Trao ban đến giọt máu cuối cùng.
Cuộc sống của Ngài đã cho chúng ta hiểu
hơn về giá trị cuộc sống. Con người chỉ có
giá trị với xã hội và gia đình khi biết sống
yêu thương và phục vụ. Cuộc sống đã cho
ta rất nhiều cơ hội để phục vụ. Phục vụ để
mang lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình.
Phục vụ mang lại cho xứ đạo ngày một phát
triển. Phục vụ cho dân tộc mỗi ngày một
thịnh vượng hơn. Phục vụ chứ không đòi
người khác phục vụ sẽ giúp ta không nhẫn
tâm thiếu trách nhiệm với gia đình để đi tìm
niềm vui cho bản thân. Phục vụ vô vị lợi sẽ
giúp ta biết từ bỏ hạnh phúc của riêng mình
để sống có trách nhiệm với tha nhân.

