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Các Linh Mục trong giáo xứ
Cha xứ: Charles P. Strollo, C.M.
Điện thoại: 215. 341 1313
Cha phó: Abel Osorio, CM.

Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - 14/01/2018

Bài đọc: 1Samuel 3, 3b-10. 19. 1Côrintô 6, 13c-15a. 17-20; Gioan 1, 35–42.
ĐC: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
THTM: All– All: Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô. Ân sủng
và Sự thật thì nhờ Người mà có. Halleluia.

Điện thoại: 718. 207 8955

Chương trình phụng vụ:

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

Ngày13/09/1978, trong một buổi nói chuyện với các đôi tân hôn, Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã kể lại một giai thoại. Tại
trường Đại học Sorbonne bên Pháp có một giáo sư khá nổi tiếng tên
là Frederich. Ông có một người bạn rất thân thiết là linh mục
Lacordaire. Một bữa kia, vị linh mục nói với người bạn của Ngài:
“Này anh bạn, anh là một con người tuyệt vời. Anh có tâm hồn đạo
đức lẫn trí thông minh sắc xảo. Nếu anh đi tu làm linh mục anh sẽ
giúp ích cho Giáo hội rất nhiều”. Một thời gian sau, vị Linh mục nghe
tin anh bạn của mình sắp sửa kết hôn. Ngài thất vọng và nói với anh
ta: “Bạn điên hay sao mà đi lấy vợ. Tại sao anh lại tự nguyện đeo
một cái gông vào cổ của chính mình”. Hai năm sau, Cha Lacordaire
đến Rôma và vào triều yết Đức Thánh Cha Piô IX. Đức Thánh Cha
thân mật tiếp kiến và nói đùa với Cha Lacordaire: “Cha dạy giáo lý
có vẻ lạc giáo đấy. Giáo hội dạy rằng Chúa Giêsu đã thiết lập 7 Bí
Tích, nhưng cha lại dạy rằng, Chúa Giêsu thiết lập chỉ có 6 Bí Tích
cộng thêm một cái gông để đeo vào cổ.”

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 4. 880.72

Chân thành cám ơn

Đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi cao quý để giúp chúng
ta nên thánh khi sống giữa đời. Để sống sung mãn ơn gọi này, chúng
ta hãy bắt chước Samuel luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi,
nhất là bắt chước hai môn đệ đầu tiên để đến với Chúa và lưu lại với
Ngài.
Lạy Chúa, tìm kiếm Chúa là hành trình mà mỗi người chúng con luôn
khao khát mỗi ngày. Tuy nhiên, hành trình tìm Chúa của chúng con
còn rất nhiều gian truân vì sự yếu đuối của bản thân cũng như những
nghịch cảnh của cuộc sống đôi lúc làm chúng con muốn buông xuôi.
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, xin Chúa giúp chúng con không
ngừng tìm kiếm Chúa. Bởi chúng con tin rằng, chỉ có Chúa mới là
nguồn bình an và hạnh phúc đích thực cho cuộc sống hiện tại và mãi
mãi của chúng con. Amen.
CĐ. Thánh Gia, Greensboro 13/01/2018 – Peter Lê Hùng, CM.

Đọc sách
Ac. Ca Đoàn, Bùi Vũ Huệ, Nguyễn Mai Thu
Phạm Tuyền, Phạm Thị Cầm, Trần Thanh Thủy
Quách Hùng, Lưu Thanh Thúy, Phạm Hoàng Vy

14/01/18
21/01/18
28/01/18

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

Ngày
14/01/18
21/01/18
28/01/18

Dâng của lễ
Gđ. Ac. Trần Phước
Gđ. Bác Nguyễn Sức
Gđ. Bác Vũ Tuyết

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

Đội Giúp Lễ
Dylan Nguyễn, Daryn Nguyễn, Andrew Trương, Laura Trường, Emily
Daniel Cao, Jack Lê, Michael Nguyễn, Ashley Quách, Tracy Lê
Eric Hồ, Justine Nguyễn, Johnny Trần, Kim Lê, Kayla Ngô

Hai Mục Sư Việt Nam Tin Lành Xin
Về Đạo Công Giáo
- Xuất thân trong một gia đình mà
thân phụ là cố Mục Sư Nguyễn Văn Xuân, người
sáng lập Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt
Nam, và mở Bệnh Viện Cơ Đốc Phục Lâm đầu
tiên tại Saigon trước 1975, Mục Sư Nguyễn
Quang Minh đã theo thân phụ hầu việc Chúa từ
năm lên 8 tuổi, đến năm 18 tuổi trở thành nhà
truyền đạo (sau này là Mục Sư), tính đến nay
ông vừa tròn 80 tuổi.
LITTLE SAIGON

vì Mục Sư Nguyễn Quang Minh là vị Mục Sư lão
thành

đã

có

60

năm

truyền

giáo.

Nhật báo Viễn Đông đã mời Mục Sư Nguyễn
Quang Minh đến tòa soạn vào trưa thứ Ba, ngày
9 tháng 1, 2018, để xin Mục Sư cho biết nguyên
nhân nào khiến Mục Sư trở về đạo Công Giáo.
Cùng đi với Mục Sư có hiền thê của ông là bà
Minh Hạnh, linh mục Anh Giáo đang phục vụ cộng
đồng Mỹ, Việt tại nhà thờ Saint Anlsem, Garden
Grove. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của
chúng tôi với Mục Sư Nguyễn Quang Minh.
Viễn Đông: Xin Mục Sư cho biết ý định trở về đạo
Công

Giáo

đã

có

từ

bao

giờ?

MS. Nguyễn Quang Minh: Tôi đã có ý định này từ
lâu. Trước đây Đức Ông Nguyễn Đức Tiến với
chúng tôi rất thân và Đức Ông thương mến chúng
"Đây không phải tôi cải đạo mà là trở về cái nhà

tôi, chúng tôi cũng rất qúy mến, kính trọng Đức

nguyên

mình"

Ông. Trong buổi mừng Đức Ông 80 tuổi, ngài có

Mục Sư Nguyễn Quang Minh và linh mục Anh

mời chúng tôi đến dự và đặt ngồi ở hàng ghế danh

thủy

thế.

dự. Một vài lần Đức Ông và chúng tôi cũng nói

Tuy bị đau yếu nhưng tinh thần Mục Sư vẫn còn

chuyện với nhau về Kinh Thánh, Đức Ông Tiến

sáng suốt, ông cùng với Mục Sư Hà Cẩm Đường,

cũng mong muốn tôi trở về đạo Công Giáo nhưng

cả

Giáo.

tôi nói với ngài, tôi cần thời gian suy nghĩ, và tôi

Tin này được loan ra, chắc chắn sẽ gây chấn

đã cầu nguyện xin Chúa soi sáng, đồng thời

động trong các Hội Thánh Tin Lành và Công Giáo,

nghiên cứu Kinh Thánh và có ý muốn trở về đạo

Giáo

Minh

hai

xin

Hạnh

của

trở

chia

về

đạo

sẻ

như

Công

Công Giáo là đạo do chính Chúa Giêsu thành lập

ý định của tôi, lúc đầu Mục Sư Đường hơi giật

từ

nay.

mình, nhưng sau đó tôi với MS Đường tâm sự với

VĐ: Với suy nghĩ như vậy, Mục Sư đưa ra quyết

nhau nhiều về thần học, và nhất là câu mà người

định trở về đạo Công Giáo vào lúc nào?

Công Giáo khi nói đến Tin Lành thì thường gọi là

trên

2000

năm

“Anh em Tin Lành,” ngược lại, không bao giờ
MS. Minh: Tôi đã ngỏ ý đó với Đức Ông Tiến và

người Tin Lành gọi người Công Giáo là anh em.

không may, bệnh tình Đức Ông ngày càng suy

Chúng ta không phải có một Cha chung là Thiên

sụp. Khi biết tin ngài đang hôn mê, chúng tôi lại

Chúa hay Đức Chúa Trời hay sao? Họ quên rằng

thăm ngài ngay nhưng không còn nói chuyện với

các đạo Tin Lành đều tách ly ra khỏi đạo Công

nhau được nữa. Tôi có thầm hứa với Đức Ông

Giáo mới 400 năm nay sao? Kinh Thánh Tin Lành

bên giường bệnh là tôi sẽ trở về đạo Công Giáo.

từ Công Giáo mà ra, Giáo Lý cũng ra cùng một

Tôi cho thân nhân của Đức Ông Tiến biết, và

Kinh Thánh. Sau đó, Mục Sư Hà Cẩm Đường rất

người nhà Đức Ông mời một linh mục đến gặp tôi,

mừng, đồng ý sẽ theo tôi cùng trở về đạo Công

đó là cha Joseph Nguyễn Thái. Tôi và cha Thái đã

Giáo, và chắc tôi sẽ phải nhờ cha Thái hay một

cùng nhau cầu nguyện cho Đức Ông Tiến, và từ

cha nào trên San Jose lo việc này cho Mục Sư Hà

đó đến nay tôi và cha Thái vẫn liên lạc với nhau.

Cẩm Đường vì ông đang phục vụ trên đó.

VĐ: Phản ứng của cha Thái như thế nào, thưa

VĐ: Xin cho biết nguyên do nào thúc đẩy Mục Sư

Mục

trở

Sư?

về

đạo

Công

Giáo?

MS. Minh: Cha Thái rất vui, cha xưng em với tôi

MS. Minh: Tôi có cái may mắn là đã phục vụ Chúa

và hứa sẽ trình với Đức Cha Mai Thanh Lương

60 năm, qua bảy Giáo Hội, gần đây là Giáo Hội

thu xếp cho tôi sớm được toại nguyện, nhưng

Luther; sau giáo hội Luther lại qua Anh Giáo vì

chưa kịp thì Đức Cha Lương lại qua đời, bây giờ

nhà tôi được bổ nhiệm linh mục Anh Giáo nên tôi

chỉ còn cha Thái lo cho tôi, và cha có hứa sẽ lo

cũng qua tìm hiểu và càng nghiên cứu, tìm hiểu

các nghi thức cho tôi trở về đạo Công Giáo theo

tôi càng thấy Anh Giáo giống Công Giáo đến 90%

giáo luật Công Giáo.

chỉ có cái là không có Đức Giáo Hoàng mà thôi.
Tôi đã đi qua nhiều Giáo Hội nên càng lúc càng

VĐ: Mục Sư có cho biết, ngoài Mục Sư còn có

thấy nó gần với Công Giáo, thực sự tôi cũng nói

một Mục Sư lão thành khác cũng xin trở về đạo

với các cha cũng như các bạn bè rằng, tôi không

Công

có “cải đạo..” Đây là mình đi về cái nhà nguyên

Giáo.

Xin

cho

biết

vị

ấy

là

ai?

MS. Minh: Đó là Mục Sư Hà Cẩm Đường, vị này

thủy

của

mình.

nguyên là một Đại Đức Phật Giáo, theo Tin Lành

Rất nhiều người Tin Lành không biết điều này; họ

từ khi còn ở bên đảo, và khi sang Mỹ học đạo rồi

chỉ giống như là sản phẩm của một cái hoa lan

được phong Mục Sư, cùng giảng đạo với tôi trên

trên cây cổ thụ thôi, chỉ biết enjoy cái đẹp của hoa

Youtube. Tôi có cho Mục Sư Hà Cẩm Đường biết

lan nhưng mà không biết cái móc nối với cây đại

thụ, cái đó là cái nguồn gốc, mà Giáo Hội Công

chứ không phải vì một lý do ích kỷ gì của mình

Giáo xuất phát ra từ thời Chúa Giêsu và mười hai

đâu. Nó là cả một diễn trình dài và suy nghĩ, và

Tông Đồ, mới có Hội Thánh đầu tiên với Thánh

mình làm mình phải cân nhắc vì anh em, vì bạn

Phêrô làm đầu và sau này các Đức Giáo Hoàng

bè, gia đình và tất cả. Nếu là một tay tơ lơ mơ hay

kế

Phêrô.

một tân tòng thì không nói, nhưng mình là một

Tôi thấy việc bầu chọn vị Giáo Hoàng một cách

người xuất thân từ gia đình một Mục Sư sáng lập

dân chủ, tôi rất thích. Bên Công Giáo rất hiệp nhất

Cơ Đốc Phục Lâm, lại có thời gian lâu dài truyền

và có hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới. Còn

đạo Tin Lành, nay quyết định về đạo Công Giáo

bên Tin Lành rất khó hiệp nhất là đương nhiên rồi

thì không phải chuyện dễ, khó lắm chứ, nên tôi chỉ

mà cũng không thống nhất về thần học nữa, thành

loan báo cho những người thân biết mà thôi, và

ra mỗi một Hội Thánh Tin Lành có cách giải nghĩa

“Vì Chúa,” tôi chấp nhận tất cả những ý kiến hay

Kinh Thánh khác nhau, nếu mà thả ra thì ai xét cái

lời

nào đúng cái nào sai? Thành ra mình thấy quý

=================================
Vui Cười:

nhiệm

thánh

Công Giáo ở chỗ thống nhất về tổ chức, thống
nhất về thần học và nếu có điều gì thì Đức Giáo
Hoàng là người có ý kiến cuối cùng nhưng không
phải mình ngài quyết định, mà còn có Hội Đồng
Tòa Thánh, có hàng trăm Hồng Y, Tổng Giám
Mục,

Giám

Mục.

Về Tin Lành, cái này nó liên quan đến thần học
mà tôi học 9 năm thần học và thấy cũng không có
cái gì mà trách cứ anh em, họ làm việc hết sức,
làm việc với hết tấm lòng kể cả các Mục Sư nhưng
nhiều khi vì công ăn việc làm, đa số Mục Sư bên
này đều lãnh lương từ trước đến giờ, kể cả ở VN

phê

bình,

nếu

có,

dành

cho

tôi.

Anh chồng thích trêu vợ
Sau nhiều lần bị chồng trêu chọc về ngoại hình quá
khổ của mình, cô vợ tức tối:
– Em cảnh báo anh, từ nay về sau nếu anh còn dám
đem chuyện cân nặng của em ra đùa cợt nữa thì em
sẽ bỏ anh luôn cho mà coi…
Anh chồng nghe thấy thế xám mặt nói:
– Vậy sao được, còn con của chúng ta thì phải làm
sao?

thành ra ăn cây nào phải rào cây đó. Còn tôi, từ

Cô vợ ngạc nhiên:

60 năm nay tôi không có chịu ảnh hưởng tiền bạc

– Con nào? Anh bị hâm à, mình đã có đứa con nào
đâu!

gì của bất cứ Giáo Hội nào, tôi hầu việc Chúa như
thời thánh Phaolô, cái tinh thần nó là như vậy.
VĐ: Khi ngỏ ý trở về đạo Công Giáo, Mục Sư có
nhận được ý kiến hay phản ứng gì của các Mục
Sư

khác?

MS. Minh: Quả thật, đây là một quyết định đòi hỏi
sự can đảm và hy sinh vô cùng; chỉ vì Thiên Chúa

Anh chồng nhìn vào bụng vợ mình rồi cười ranh
mãnh:
– Vậy mà anh cứ tưởng em đang có thai cơ đấy.
– @@
(Peter Lê, Sưu tầm)

