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Các Linh Mục trong giáo xứ

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

NGÀY 12/11/2017

Cha xứ: Charles P. Strollo, C.M.
Điện thoại: 215. 341 1313
Cha phó: Abel Osorio, CM.

Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.
Điện thoại: 718. 207 8955

Chương trình phụng vụ:
Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu
7:15AM --tiếng Anh
Thứ Bảy
9:00AM -- tiếng Anh
Chầu Thánh Thể - Mỗi Chúa Nhật
đầu tháng từ 1:00 PM – 1:25 PM
Các ngày Lễ trọng, Lễ Kính: Thánh
lễ tiếng Việt lúc 8 giờ 30 tối. Xin kính
mời tham dự.
Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:
Thứ Bảy:
5:30PM -- tiếng Anh
Chúa Nhật:
8:30AM – tiếng Anh
11:00AM -- tiếng Anh
1:30PM -- tiếng Việt Nam
6:15PM -- tiếng Spanish
Các sinh hoạt Cộng Đoàn:
12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca đoàn
tập hát.
Xưng tội -- trước các Thánh lễ Chúa
Nhật
Rửa tội -- Chúa Nhật đầu tháng
Hôn Phối -- Gặp Linh mục 6 tháng
trước khi cử hành Bí tích.

Tiền xin giỏ trong tuần vừa qua

0 9, 287.00

Chân thành cám ơn

Bài đọc: Khôn Ngoan 6, 13 – 17; Thessalonica 4, 12 - 17; Mt 25,1–13.
ĐC: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
THTM: All– All: Anh em hãy canh thức và hãy sắn sàng, vì chính giờ phút anh
em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” Halleluia.

SẴN SÀNG TỈNH THỨC
Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, lúc nào chúng ta cũng học được cái mới mẻ, lúc nào
chúng ta cũng bắt gặp những sự ngạc nhiên. Chúa dạy chúng ta về mọi vấn đề trong
cuộc sống, đặc biệt, Người mời gọi chúng ta tìm kiếm Nước Trời bởi vì tất cả mọi sự ở
đời: vinh dự, danh vọng, tiền tài, của cải, vật chất, đến cả sinh mạng của con người rồi
cũng sẽ qua đi. Do đó, chúng ta đều không biết trước được những chuyện bất ngờ.
Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn hơi kỳ lạ, một tiệc cưới khác với mọi tiệc cưới ở trần
gian mà chúng ta đã được tham dự. Thực tế, Chúa nói về tiệc cưới Nước Trời. Chàng
rể không đến đám tiệc bình thường, nhưng lại đến một cách bất ngờ, một cách đột xuất
vào nửa đêm. Thật kỳ dị, thật lạ lùng! Tuy nhiên, Tin Mừng thuật lại:” Năm cô trinh nữ
khôn ngoan mang đèn, mang dầu dự phòng đi theo. Nên, chàng rể đến, họ đã thắp đèn
đón chàng rể và cùng chàng rể vào phòng dự tiệc cưới “Còn năm cô trinh nữ khờ dại
mang đèn, nhưng không mang dầu, nên họ không được vào phòng cưới dự tiệc.
Dụ ngôn này cho chúng ta thấy rõ việc tỉnh thức sẵn sàng là rất quan trọng. Việc mười
cô trinh nữ trong đó có năm cô khôn và năm cô khờ dại cho chúng ta thấy hình ảnh của
cả loài người. Chúa đến trần gian để cứu độ mọi người, cứu rỗi con người và đem lại
cho con người hạnh phúc. Dân Do Thái được Thiên Chúa chọn, họ cứ tưởng ơn cứu độ
chỉ dành cho họ mà thôi, do đó, họ không cố gắng, họ không sẵn sàng, họ không tỉnh
thức. Lịch sử của dân tộc họ là một chuỗi những bất trung, ngỗ nghịch, trong khi đó,
Chúa là Đấng luôn trung tín…Chúa mời gọi mọi người hưởng hạnh phúc Nước Trời,
tuy nhiên, muốn được vào Nước Thiên Chúa, con người phải khôn ngoan, sẵn sàng và
tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan. Để theo Chúa, con người phải vượt thắng,
cải thiện đời sống, sám hối và đặc biệt bước theo con đường tám mối phúc thật. Con
người phải học hỏi, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Nước Trời luôn mở rộng nhưng
người Kitô hữu không thể sống tà tà, giữ đạo bằng cách đọc một số kinh nào đó, đi lễ
theo luật nhưng lòng mình lại xa Chúa và xa anh em của mình bởi sự kiêu ngạo. Theo
Chúa nhưng không có tinh thần sống đạo như Chúa muốn…Muốn đi vào Thiên Quốc,
người Kitô hữu phải khôn ngoan tỉnh thức, sẵn sàng và chờ đợi chàng rể.
Theo Chúa và tìm kiếm Nước Trời là mục đích chính của người Kitô hữu. Tuy nhiên,
để được vào Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu phải sống thái độ sẵn sàng và cầm đèn
đức tin cháy sáng để đón chàng rể là Đức Kitô và cùng Người vào dự tiệc Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng cầm đèn cháy sáng
trong tay để chờ Chúa đến với chúng con ngay cả khi Ngài gọi hết sức bất ngờ để dự
tiệc cưới Thiên Quốc với Ngài trong nước bình an vinh quang. Amen
CĐ. Thánh Gia, Greensboro 10/11/2017 – Peter Lê Hùng, CM.

11/11/17
19/11/17
23/11/17
26/11/17

Ngày
11/11/17
19/11/17
23/11/17
26/11/17

Đọc sách
Quách Hùng, Trần T. Kim Huyền, Bùi Bảo Châu
Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Vietnam (Lễ Bổn Mạng)
Phạm Tuyền, Nguyễn Thùy Dung, Lưu Thanh Thúy
Huỳnh Thúy Nga, Phạm Đông Triều, Phạm Hoàng Vy

Ban hướng dẫn
Đô, Tín, Mao, Minh, Thường
Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn
Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy Thanh
Đô, Tín, Mao, Minh Thường

Dâng của lễ
Gđ. Ac. Ngô Tuấn
Ca Đoàn CTTDVN
Gđ. Bác Tô Liễu
Gđ. Bác Huỳnh Trực

T.T.V. Thánh Thể
Cần, Hòa, Kiên, Long
Sức, Chấn, Đổi, Nữ
Cần, Hòa, Kiên, Long
Sức, Chấn, Đổi, Liên

Đội Giúp Lễ
Alex Nguyễn, Thái Phụng, Johnny Trần, Tracy Lê, Emily Nguyễn
Zeno Phú, Dylen Nguyễn, Daniel Cao, Ashley Quách, Kayla Ngô
Tiến Phạm, Erick Hồ, Justine Nguyễn, Kim Lê, Jenny Trần
Kevin Lê, Jack Lê, Michael Nguyễn, Laura Trương, Kailyn

Tin Tức Cộng Đoàn
Chúa Nhật 19/11/2017: Mừng Lễ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Quý
Anh Chị Ca Đoàn và Giáo Hội Việt Nam.
Cộng đoàn hướng lòng về ngày đại lễ kính mừng
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đặc biệt, quý cha
và tất cả cộng đoàn xin hiệp thông với quý Anh
Chị ca đoàn trong dịp Lễ Bổn Mạng của quý Anh
Chị năm nay. Xin nhờ lời chuyển cầu của Các Vị
đã anh dũng sống đức tin, ban cho cộng đoàn
Thánh Gia chúng ta, cho từng anh chị trong Ca
đoàn muôn ơn lành, niềm vui và đức tin trung
kiên để dấn thân phụng sự Nước Chúa.
Xin trân trọng chúc mừng quý Anh Chị và lời
cảm ơn chân thành đến từng anh chị về những
hy sinh và tinh thần hăng say phục vụ Chúa qua
những lời ca khúc nhạc cho Cộng đoàn Thánh
Gia thân yêu này.

Xin cảm ơn quý Bác, quý Anh Chị, Các Em
và quý Phụ Huynh qua những công việc
thiêng liêng để làm sáng danh Chúa. Con
chân thành kêu gọi quý Bác, quý Anh Chị
và các Em Thiếu Nhi tiếp tục đăng ký tham
gia các công việc phụng vụ, phục vụ chung
của cộng đoàn chúng ta. Xin hết lòng đa tạ
Mừng Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn lúc 11 giờ
sáng ngày Thứ Năm 23/11/2017 dịp Thanksgiving trên
đất nước thân yêu chúng ta đang sống. Dịp ý nghĩa này,
cộng đoàn cũng sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 50 ‘xuân
xanh’ cho Cha Micae Nguyễn Hùng Mạnh, cựu quản
nhiệm cộng đoàn. Sau thánh lễ là tiệc mừng sinh nhật
cho Cha Micae, có chương trình văn nghệ ca nhạc do
Ban nhạc ‘cây nhà lá vườn’ trong cộng đoàn tổ chức.
Con xin quý Bác, quý anh chị và các em đăng ký các
tiết mục văn nghệ, ca hát với các Anh trong ban nhạc
để góp vui vào dịp lễ đặc biệt năm nay.
Rất chân thành cảm ơn cộng đoàn
Thưa anh chị em,
Cộng đoàn Thánh Gia chúng ta cùng với Phong
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể miền Đông Nam chia sẻ
vật chất và ủng hộ các loại đồ dùng cá nhân cho
những nạn nhân bão lụt trên đất Mỹ vừa qua. Xin
cũng nhắc quý Vị vui lòng đăng ký mua rượu lễ và
mua cam trước và sau các thánh lễ Chúa Nhật. Xin
cảm ơn.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 11, 2017: Họp
quý Bác và Quý Anh Chị trong Nhóm Thừa Tác
Viên Trao Thánh Thể và Ban Phục Vụ Trong
Thánh Lễ của cộng đoàn sau Thánh lễ.

Du Lịch Nước Ái Nhĩ Lan 2018 (Oct. 8-18, 2018)

Giá vé : 3.149/ 1 người.
Xin quý vị vui lòng liên lạc với Cha Đức: (336) 272 – 0303 (office)
hoặc (336) 420 – 6840 để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Một cõi đi về……………

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

.
Bài hát “Một cõi đi về” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất
quen thuộc đối với nhiều người trong chúng ta. Dù tác
giả không cùng quan điểm tín ngưỡng với Kitô giáo,
nhưng lời bài hát gợi nhớ chúng ta về sự mỏng giòn
chóng qua của kiếp con người. Chính tác giả đã giải
thích ý nghĩa của bài hát này: “Chúng ta từ hư vô mà
đến, khi kết thúc cuộc đời lại trở về với hư vô”. Những
câu đầu của bài hát vừa như một trải nghiệm về tính
hữu hạn của cuộc đời, vừa như một khám phá và kết
luận rằng những năm tháng sống trên trần gian, dù có
miệt mài biết mấy, có thể chỉ là những “loanh quanh”
vô
định.
Truyền thống Do Thái giáo rồi Kitô giáo cũng khẳng
định: con người từ bụi đất mà ra, rồi trở về bụi đất. Vậy,
có điều gì khác biệt giữa “hư vô” của tác giả (cũng như
quan niệm của những người vô thần) và “đất” của Kitô
giáo? Nếu “hư vô” là không có gì, thì “đất” lại là một
chất liệu, tuy thấp hèn mà hiện hữu. Tác giả sách Sáng
thế kể lại với chúng ta, từ một chút đất sét, Chúa làm
nên con người. Đất chẳng có là gì, nhưng sau khi Chúa
nặn thành hình hài con người, thở sinh khí vào lỗ mũi
thì trở thành con người có sự sống. Cách diễn tả bình
dân của tác giả sách Sáng thế cho thấy Thiên Chúa tạo
dựng con người giống như người thợ gốm nắn thành
hình chiếc bình. Giáo huấn Kitô giáo khẳng định, sau
khi nhắm mắt xuôi tay, thân xác con người sẽ trở về
với bụi đất vì họ từ bụi đất mà ra. Tuy vậy, sau những
năm tháng sống trên trần gian, trải qua vui buồn sướng
khổ của kiếp người nhân thế, con người không mãi mãi
mang thân cát bụi, cũng không ngủ yên vĩnh viễn nơi
vực sâu. Sẽ có ngày Thiên Chúa can thiệp và cho họ
sống lại từ bụi đất thấp hèn ấy (x. G 19,25-27). Người
công chính sẽ sống lại để ca tụng Thiên Chúa mãi mãi;
người bất lương cũng sẽ sống lại, nhưng để đau khổ
trầm
luân
muôn
đời.
Tác giả của bài hát “Một cõi đi về” đã ngộ ra rằng,
những loanh quanh vất vả của cuộc sống này, kết cục
trở nên vô nghĩa. Con người sống trong đời mải bon
chen tính toán, thậm chí còn mưu mô lường gạt, rồi một
lúc nào đó giật mình nhận ra những tính toán ngược
xuôi ấy chỉ giống như một cuộc chơi, có thắng đi nữa
cũng chỉ là mua vui trong chốc lát. Vì vậy mà “trăm
năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nao là

chốn quê nhà”. Ông nghĩ tới “một cõi đi về” như đích
điểm cuối cùng của kiếp người, dù đích điểm ấy là hư
vô. Một cõi đi về, đó là chuyến đi cuộc đời. Đức tin
Kitô giáo cũng coi cuộc sống trần gian như một cuộc
lữ hành. Dù hành trình cuộc đời ngắn hay dài, ai cũng
đang về tới cội nguồn. Điểm khác biệt ở đây, cội nguồn
không còn là một khái niệm mơ hồ, mà là nhà Cha trên
trời. “Nhà Cha” là một cõi đi về đối với người Kitô
hữu.
Nói tới “đi về” là nói đến quê hương. Nói đến “đi về”
cũng muốn khẳng định mình đang ở xa nhà. Con người
sống trên trần gian giống như người tha hương, luôn
đau đáu một niềm muốn trở về nhà với cha mẹ và
những người thân. Quê hương dù xa biết mấy cũng là
nơi ta nhung nhớ; cha mẹ dù nghèo đến đâu cũng là
chốn ta hướng về. Quê hương vĩnh cửu đối với người
tín hữu là nhà Cha trên trời, hay hạnh phúc Thiên đàng.
Vì thế, họ sống ở đời này, nhưng luôn hướng về đời
sau, và cố gắng làm tất cả để đạt tới quê hương hạnh
phúc ấy. Có những người đã chấp nhận hy sinh tất cả:
cha mẹ, anh em, nhà cửa, ruộng nương và gia tài của
cải để đạt được Nước Trời, vì họ thấm nhuần lời Chúa
dạy: “Nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải
thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?” (Lc 9,25).
Người tín hữu sống trong cuộc đời này mà không coi
đó quê hương vĩnh cửu. Quê hương đích thực của họ ở
trên trời, nơi có Đức Giêsu ngự trị, có Thiên Chúa là
Cha, có các thánh nam nữ là anh chị em với nhau. Nước
trời là “cõi đi về” đối với người tín hữu. “Cõi đi về”
không phải là một thứ thuốc phiện mê dân để họ quên
đi nỗi đau của cuộc đời nhân thế. Đó cũng không phải
là một thứ bánh vẽ để nhử mồi những kẻ khờ dại. Chúa
Giêsu đã quả quyết với chúng ta: “Trong nhà Cha Thày
có nhiều chỗ ở… Thày đi để dọn chỗ cho anh em” (Ga
14,2). Ai cũng có chỗ trong nhà Cha, miễn là họ sống
công chính và thực thi lời dạy của Người. Trong ngôn
ngữ của Kitô giáo, ít khi dùng chữ chết để diễn tả lúc
kết thúc đời người. Những khái niệm được dùng
thường là: qua đời, tạ thế, an nghỉ, về nhà Cha…
Những khái niệm này diễn tả quan niệm Kitô giáo về
thân phận con người: chết không phải là hết, nhưng chỉ
là
sự
đổi
thay.
Trong cõi đời tạm này, khi ý thức mình có một cõi đi
về, chúng ta sẽ được đỡ nâng giữa những khó khăn thử
thách. “Cõi đi về” chính là niềm hy vọng cậy trông của
chúng ta. Đó cũng là niềm xác tín vào Thiên Chúa là
Cha giàu lòng thương xót và Đấng quyền năng mạnh
mẽ. Ngài luôn tha thứ lỗi lầm cho chúng ta mỗi khi
chúng ta thành tâm sám hối ăn năn. Ngài cũng luôn che

chở chúng ta trước phong ba bão táp của cuộc đời, và
soi sáng hướng dẫn để chúng ta khỏi mắc cạm bẫy nguy
hiểm
của
thế
gian.
Trong tháng Mười Một dương lịch, Giáo Hội nhắc nhớ
chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã đi hết
hành trình dương thế. Họ đang được thanh tấy để xứng
đáng ra trình diện trước nhan Thiên Chúa, là Đấng phán
xét công bằng và cũng là Cha rất mực bao dung. Khi
tưởng niệm những người đã khuất, chúng ta đừng quên
thân phận lữ hành của mình. Đây cũng là một thời điểm
hồi tâm, một “điểm dừng” giúp chúng ta xác định lại
phương hướng đang đi để tránh lạc đường. Lộ trình dù
có mấy gian truân, cũng đừng ngã lòng thối chí, vì có
Chúa
đang
đồng
hành
với
chúng
ta.

Các chiến dịch phò sinh giúp tỷ lệ phá thai
ở Hoa kỳ giảm 25%
Washington – Theo báo cáo mới của Tạp chí về Sức
khỏe Cộng đồng của Hoa kỳ, từ năm 2008 đến 2014,
tỷ lệ phá thai giảm 25%. Báo cáo cho biết lần đầu tiên
trong 4 thập kỷ, con số phá thai tại Hoa kỳ xuống dưới
một triệu ca.
Washington Post cho biết, từ số liệu của chính phủ liên
bang và viện nghiên cứu Guttmacher – một viện ủng
hộ phá thai, các nhà nghiên cứu nhận thấy các vụ phá
thai giảm từ 19,4 vụ trên 1000 phụ nữ (độ tuổi 15-44)
trong năm 2008 xuống còn 14,6 vụ trên 1000 phụ nữ
trong năm 2014. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tỷ
lệ phá thai giảm nhiều nhất trong nhóm tuổi 15-19,
46%. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 20 năm, tỷ
lệ phá thai giảm nơi nhóm các phụ nữ nghèo nhất ở Mỹ
– nhóm có tỷ lệ phá thai cao nhất.
Theo một vài tác giả của bản báo cáo, yếu tố chính đưa
đến giảm tỷ lệ phá thai chính là sự phát triển của các
cách ngừa thai. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu của viện
Guttmacher thú nhận rằng các luật ủng hộ sự sống và
các nỗ lực của các nhóm ủng hộ sự sống đã tạo nên sự
thay đổi này.
Các nhóm phò sinh đang hoạt động tích cực để khiến
cho người ta không nghĩ đến phá thai, bằng cách đem
lại hy vọng cung cấp sự trợ giúp và thông tin cho các
bà mẹ và con trẻ của họ để khiến. Một số luật trong
những năm gần đây bảo đảm rằng các phụ nữ được
thông tin đầy đủ về sự phát triển của thai nhi cũng như
chọn lựa của họ trước khí phá thai, bao gồm việc trợ

giúp vật chất cho cha mẹ. Một số tiểu bang đóng cửa
các cơ sở phá thai hoạt động trong những điều kiện
không an toàn và đặt mạng sống của phụ nữ vào vòng
nguy hiểm.
Các nỗ lực của các hoạt động căn bản cũng hữu hiệu
trong việc giúp cứu các sự sống, trong đó có việc đồng
hành tư vấn và đến với các bà me qua các tổ chức như
40 Ngày cho Sự sống, và sự gặp gỡ với các bà mẹ
nghèo của các trung tâm thai phụ.
Dữ liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia năm
2016 cũng cho thấy cùng sự suy giảm của việc phá thai.
Dữ liệu cho thấy các ca làm mẹ ở tuổi thiếu niên và các
vụ phá thai ở tuổi này đang xuống thấp đến mức lịch
sử tại khắp Hoa kỳ. (Matters India 24/10/2017)
Hồng Thủy
======================================
Nụ Cười Đời Sống Hôn Nhân
Vì sao loài bò không nên có cánh?

Một nhà sinh vật học du lịch ở Rome
(Italia). Chim bồ câu bay rợp các
quảng trường. Ông đang thích thú
ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ
không trung rơi thẳng vào đầu.
Ông lẩm bẩm: “Chúa ơi! Bây giờ con
đã hiểu vì sao Ngài dựng nên loài bò
không nên có cánh”.
(Peter Lê, Sưu tầm)

