
GIỚI THIỆU SÁCH CHÚA NHẬT 28.10.2018 

NGÀI BẢO GÌ THÌ HÃY LÀM THEO: Lòng sùng kính Đức Maria trong Đức 
tin công giáo và đời sống hằng ngày là quyển sách được Lm. John V OFMConv., 
cha phó của Giáo Xứ Thánh Giuse Springvale biên tập. Cuốn sách đầy diệu cảm 
này sẽ được bán với giả rẻ là $50. Tất cả tiền thu được sẽ dùng vào việc giúp đỡ 
Trung Tâm hồi phục bệnh nhân HIV và những công việc từ thiện của Dòng 
Phanxicô Conv. Ấn Độ. Xin cộng đoàn rộng tay ủng hộ. 

(“DO WHATEVER HE TELLS YOU: Marian Spirituality in the Faith and Life of 
Catholic Christians” is a book edited by Fr John V OFMConv., Assistant Priest, St 
Joseph’s Springvale. This inspirational book will be available for a discount rate of 
$50. All proceeds will go towards supporting the HIV Rehabilitation Hospice and 
other charitable projects of the Conventual Franciscans in India. Please generously 
support this worthy cause.) 

 

*****LIVING WORD***** 

 
An ancient eye test for spiritual blindness: Fr. De Mello tells a story which can help us to 
check our spiritual blindness.  A hermit asked his disciples: “When do you say that the night is 
ended, and it is morning?"  The first disciple said: “I say that it is morning when I can distin-
guish an oak tree from a maple tree.” The hermit said: “No."  The second disciple answered: 
“I know it is morning when I can distinguish a cow from a sheep at a distance.”   Once again, 
the hermit disagreed.   The third disciple replied, “It is morning when no star is visible in the 
cloudless sky.” “That is also a wrong answer,” said the hermit.  Then he explained:” I know it 
is morning when I can recognize a person as a son or daughter of God, and, hence, my own 
brother or sister.” 
In today’s gospel, another man, deprived of physical sight invites the gathered assembly in 
this church to share in his spiritual odyssey. We are often held hostage by our pride, fear, or 
self-seeking or by the “blindfold” of indifference to the needs of others.  
Instead of remaining in spiritual blindness, let us pray for spiritual sight.  Each one of us suf-
fers from spiritual blindness. Hence, we need the light of the Holy Spirit to enlighten us, 

granting us proper spiritual vision.  Let us learn to recognize the causes of our spiritual blind-
ness. Anger, hatred, prejudice, jealousy, evil habits, addictions and the like, make us spiritual-

ly blind, and they prevent us from seeing the goodness in our family members, neighbors and 
God’s presence in them. Hence, let us learn to think about and see the goodness in others with-

out becoming unkind, critical and   judgmental.  We are blinded by greed when we are never 
satisfied with what we have and incur debts to buy luxury items.  Hence, let us pray to have a 
clear vision of Christian values and priorities in our lives and to acknowledge the presence of 

God dwelling in ourselves and in our neighbors. A clear spiritual vision enables us to see the 
goodness in others, to express our appreciation for all that they have been doing for us, and to 

refrain from criticizing their performance.  2) We need to "cry out" to Jesus, as Bartimaeus 
did.  Like Bartimaeus, we must seek Jesus with trusting Faith in his goodness and mer-

cy.  Sometimes our fears, anger and habitual sins prevent us from approaching God in pray-
er.  At times, we even become angry with God when He seems slow in answering our pray-
ers.  In these desperate moments, let us approach Jesus in prayer with trusting Faith, as Barti-

maeus did, and listen carefully to the voice of Jesus asking us: "What do you want me to do 
for you?”  Let us tell Him all our heart’s intentions and needs. “Lord, I want to see.” 
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SUY NIỆM 
Người mù thành Jericho 
Tin mừng Chúa nhật tuần này là đoạn kết cuộc 
hành trình lên Jerusalem của Chúa Giê-su và các 
môn đệ. Trong các môn đệ, có những người 
trung kiên đến cùng, có những người vấp ngã rồi 
đứng lên và cũng có những người “dừng bước 
hành trình” vì không chấp nhận những giáo lý 
của Chúa Giê-su và đòi hỏi của Tin mừng. 
Hành trình theo Chúa Giê-su lên “Jerusalem” 
của chúng ta ngày hôm nay không khác gì mấy 
so với hành trình của các môn đệ ngày xưa. 
Chúng ta ngày nay và các môn đệ ngày xưa luôn cùng phải đối 
diện với muôn vàn thử thách, nào là danh vọng, địa vị và của cải. 
Sự hấp dẫn thế gian này có thể làm cho người ta xao lãng những 
giá trị thiêng liêng, bị điếc trước tiếng mời gọi dấn thân, bị mù lòa 
không nhận ra hình ảnh Thiên Chúa trong những con người nhỏ bé. 
Câu chuyện anh mù thành Jericho trong Tin mừng hôm nay gợi cho 
chúng ta vài điểu để suy niệm. 

Sự khiêm nhường: anh đã nhìn nhận mình mù lòa và cần đến sự 
giúp đỡ và lòng xót thương của Thiên Chúa. “Lạy Con vua Đa-
vít, xin rủ lòng thương tôi !” Anh đã cất lên nỗi khát khao sâu 
thẳm từ đáy lòng mình. Và anh tin rằng sự khát khao của anh 
chỉ được thỏa mãn nơi Đức Giê-su. 
Sự quyết tâm: Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà 
đến gần Đức Giê-su….Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo 
Người trên con đường Người đi. Hành động vất áo choàng và rời 
bỏ vị trí mình của anh mù cho ta thấy sự dứt khoát và niềm tin 
tưởng vào Đức Giê-su của anh, và rồi đi theo Người trên con 
đường Người đi. 

Lạy Chúa Giê-su xin xót thương chúng con. Chúa biết rất rõ chúng 
con yếu hèn thế nào. Đôi khi, tư lợi, ảo tưởng danh dự, địa vị và 
của cải làm cho chúng con bị câm điếc khiến chúng con không thể 
lên tiếng trước những bất công trong xã hội hay nơi chính bản 
thân, và mù quáng không nhận ra sự hiện hiện diện của Chúa 
trong những người xung quanh chúng con.  

CHÚA NHẬT 30 TN 
ĐÁP CA:  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần 
chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

27.10.18 Thứ Bảy,  
28.10.18 Chúa Nhật XXX TN. 
29.10.18 Thứ Hai,  
30.10.18 Thứ Ba,  
31.10.18 Thứ Tư,  
01.11.18 Thứ Năm, CÁC THÁNH NAM 
NỮ. Lễ Trọng. 
02.11.18 Thứ Sáu, CẦU CHO CÁC TIN 
HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 
03.11.18 Thứ Bảy,  
04.11.18 Chúa Nhật XXXI TN.  
 
VÌ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ 
THỜ MỚI, NÊN THỨ BA SẼ KHÔNG 
CÓ THÁNH LỄ 30.10.2018 
THỨ HAI LỄ AN TÁNG 10.30AM 
THỨ SÁU LỄ CẦU CHO CÁC TIN 
HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI TƯỜNG 
TƯỞNG NIỆM LÚC 7.00PM 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phanxicô Thặng(11-2018); Giuse Phong, Monica Lai và Maria Mến (02-2019); Augustinô 
Maria Đích (02-2019); Maria Chín (01-19) Giuse Phong (02-2019); Phaolô Tương (3-2019); 
Gioan Baotixita Phúc (5-19) Giuse Chương (6-19) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.2019). Mi-
cae Năm (07.19) Madalena Sửu và Antôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); Giuse 
Hùng Cường; Phêrô Đường; Giuse Bộ (8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse Minh; 
Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

A. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ 
10.00am, 12.30pm và 5.00pm 

 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các 
em TNTT 

B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am 

 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm 

 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể 
trước khi lễ lúc 6.00pm 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau 
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn 
trước. 

   

LỊCH PV TUẦN 30 TN 

Mới Qua đời:  

Catarina Đỗ Thanh Thủy; Andrê va Anna 
 
Nhân dịp lễ giỗ:  
 23.10 Maria,  26.10 giỗ 3 năm Leila 
Đoàn, 27.10 Giuse Cường,  27.10 Antôn 
và Maria, 30.10 Giuse.  31.10 Micae, An-
tôn Tuấn. 
 
Đã qua đời:   
Anna, Giacôbê, An-tôn, Đaminh, Giuse, 
Maria, Dương Kiết Soi, linh hồn hội viên 
Legio đã qua đời, Phao-lô Ngọc, Phê-rô, 
Phê-rô Quý, Anna Nhi, Phê-rô, Phêrô 
Kiểu và Phêrô Thịnh, Maria, các linh hồn 
tiên nhân, các linh hồn nơi luyện tội, các 
linh hồn không ai biết đến, các thai nhi,  
cùng các đẳng linh hồn. 

 Các ý cầu nguyện khác 

 Cầu nguyện cho các em trong cộng đoàn 
mạnh khỏe và sáng suốt để làm bài tốt 
các kỳ thi đang tới. 

 Tạ ơn Chúa cho Sr Đào khỏe mạnh hơn 
 Tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm 50 năm 

thành hôn và xin Chúa cho luôn hạnh 
phúc bên nhau 

 Xin cho con gái sắp mổ được chữa lành 
và bình an; xin cho con cái sớm trở lại 
với Chúa. 

 Xin bình an mạnh khỏe và vững tin 
 Xin như ý 
 
 
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp 
nhất và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 

 
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN THỨ SÁU 
02.11.2018 LÚC 7.00PM 
Như thường lệ, chúng ta có thánh lễ cầu 
nguyện cho các đẳng linh hồn tại tường 
tưởng niệm ngày 02.11. Ngoài ra chúng ta 
có nghi thức đốt nến tưởng niệm các linh 
hồn đã an vị nơi tường tưởng niệm, xin quý 
thân nhân liên hệ với anh phó nội vụ Đức 
Hóa (Mb: 0401 712 757) để được biết thêm 
chi tiết. 
 
DVD ĐẠI HỘI LA VANG LẦN III 
Kính thưa quý cha và quý anh chị,  
Theo như tinh thần trong buổi họp Cộng 
Đồng vừa qua, DVD Đại Hội Thánh Mẫu 
La Vang III đã được phát hành. Xin quý 
cha và quý anh chị giúp bán các DVD này 
như là một kỷ niệm lưu giữ trong các gia 
đình.  
Giá là: $15 cho một bộ DVD (1 bộ có 3 
dĩa)  
Số tiền thặng dư sau khi trừ hết phí tổn làm 
DVD sẽ được giao lại cho Cộng Đoàn CG 
Thánh Tôma Thiện để một phần nào giúp 
vào việc xây dựng nhà thờ mới tại Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang. (Phaolô Nguyễn 
Ngọc Trúc) 
DVD SẼ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SAU CÁC 
THÁNH LỄ, CÁC ĐOÀN THỂ XÓM 
GIÁO LIÊN HỆ VỚI CHỊ NGUYỆT ĐỂ 
NHẬN PHÂN PHỐI. 
 
CHÚC MỪNG BAN ĐẠI  DIỆN XÓM 
GIÁO  ĐAMINH ÚY 
Trưởng:  MARIA NGUYỄN THỊ KIM 
Phó:      GIUSE PHẠM DUY HUÂN 
Thư Ký:  ANNA HUỲNH T.M HƯƠNG 
Thủ Quỹ: MARIA CHÂU KIM HUYỀN 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn  XDTT……………. 
Dâng cúng XDTT………… 
Đám tang, đám cưới….. 
 
 

$3,610.0 
$1,618.0 
$1,014.0 
$1,700.0 
$3,000.0 
$1,150.0 

 

  

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển 
Email: tuyenc77@gmail.com 

Đt: 0488 639 735  
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường 

john04051976@gmail.com 
Đt: 0421 134 027 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

Để gây thêm quỹ cho cộng đoàn, 
chúng con có nhập trên 200 mẫu tượng  
với nhiều kích cỡ khác nhau. Những 
tượng ảnh này được làm với chất 
lượng cao theo mẫu của Italia. Hiện đã 
được trưng bày tạm thời tại Garage 
nhà xứ, xin kính mời quý ông bà và 
anh chị em đến xem. Chúng con nhận 
cung cấp sỉ và lẻ tùy nhu cầu của quý 
ông bà anh chị em. 

Kho tượng sẽ mở cửa sau Thánh lễ  
10.00am  Chúa Nhật hàng tuần. Rất 
mong được phục vụ quý ông bà và anh 
chị em.  

KHO TƯỢNG THÁNH 


