Ñoïc Kinh Toân Vinh Ñöùc Meï

Chuùa Nhaät XXIII Muøa Thöôøng Nieân—10/9/2017
Ý Lễ Trong Tuần
Thöù Baûy (9/9): + LH Pheâroâ + LH Maria
+ LH Ñaminh + Caùc Linh Hoàn
Chuùa Nhật (10/9): + LH Maria (môùi qua ñôøi)
+ LH Giuse (môùi qua ñôøi) + LH Inhaxioâ (môùi qua ñôøi)
+ 2 LH Ñaminh + Xin Ôn Bình An
Thöù Hai (11/9): - Tuaàn XXIII Muøa Thöôøng Nieân
Thöù Ba (12/9): - Kính Thaùnh Danh Meï Maria
+ 2 Linh Hoàn Maria
Thöù Tö (13/9): -Thaùnh Gioan Kim Khaåu (Mieäng Vaøng)
+ (LH Ñaminh & LH Giuse)
Thöù Naêm (14/9): - Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
+ LH Gioan Kim
Thöù Saùu (15/9): - Leã Ñöùc Meï Saàu Bi
+ LH Pheâroâ
Thöù Baûy (16/9): - Tuaàn XXIII Muøa Thöôøng Nieân
Chuùa Nhaät (17/9): - CN XXIV Muøa Thöôøng Nieân

Saùch Baøi Ñoïc MTN II Naêm A trang 143
Thaùnh Vònh Ñaùp Ca: Ngaøy hoâm nay, öôùc gì anh em nghe
tieáng Chuùa! Ngöôøi phaùn: Caùc ngöôi chôù cöùng loøng.

Alleâluia, Alleâluia - Trong Ñöùc Kitoâ, Thieân Chuùa ñaõ
cho theá gian ñöôïc hoaø giaûi vôùi Ngöôøi, vaø giao cho
chuùng toâi coâng boá lôøi hoøa giaûi. - Alleâluia.

YÙ Caàu Nguyeän Cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng
Xin cho caùc giaùo xöù cuûa chuùng ta, phaán khích bôûi nhieät
khí truyeàn giaùo, trôû thaønh nhöõng nôi truyeàn ñaït ñöùc tin vaø
laøm saùng toû ñöùc baùc aùi .

Phuïng Vuï CN 17/9/2017
Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (Thöù 7):..................Ñoaøn Thieáu Nhi
Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (CN):…………………...…Ñoaøn Thieáu Nhi
Xin Tieàn Nhaø Thôø (CN):………………..KT Nguyeãn Duy Khang
TTV Thaùnh Theå:…………………..…...OÂ. Khoa, OÂ. Taân , OÂ. Thaønh

Saùch MTN II Naêm A Trang 168

Tiêền Daâng Chuùa CN 3/9/2017

-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø caùc Thaùnh Leã tieáng Vieät:………$4,607.50
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng Anh:…………….…$3,719.82
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng La Tinh:…..…....$698.00

Suy Nieäm Phuùc AÂm
Sửa Lỗi
“Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó” (Mt
18:15). Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến thái độ phải
có với người anh em lầm lỡ. Người anh em đây là ai?
Là anh, là chị, là tôi, là cộng đoàn chúng ta, những
người đầy khuyết điểm và tự ái. Người La Mã có câu:
“Lầm lỗi là bản tính con người.” Đúng là “Nhân vô thập
toàn”, chân ai mà chẳng dính bụi. Sống với nhau, cái
xấu của ta ta khó thấy, còn cái xấu người khác lại rất
dễ thấy. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói “Sao anh thấy
cọng rác trong mắt người anh em mà cái xà trong mắt
mình lại không thấy (Lc 6:41). Vậy muốn thấy rõ mình,
phải nhờ đến người khác. Người chỉ cho ta mà chỉ
phải, tức là thầy ta. Người khen ta mà khen phải, là
bạn ta. Còn người nịnh hót ta là cừu địch của ta.
Sống trong cộng đoàn, chúng ta được liên kết với nhau
bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu, một cộng đoàn
huynh đệ yêu thương. Chúng ta có trách nhiệm giữ
cho cộng đoàn luôn tốt đẹp, nếu ai lỗi phạm, cộng
đoàn sẽ bị ảnh hưởng, “Con sâu làm rầu nồi canh”.
Cho nên việc sửa lỗi nhau là bổn phận của đức ái, vì
chúng ta liên đới với nhau bằng món nợ yêu thương:
“Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân
tương ái…” (Rm 13:8). Đã là anh em nên không ai là
người xa lạ. Không thể dửng dung, thờ ơ, làm ngơ để
người khác lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Chúa đặt chúng
ta như người lính canh, vì nếu người anh em phạm tội
ác, “mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ
con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy phải chết…
nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (Ed 33: 8).
Biết con người đầy tự ái , kiêu căng, Chúa Giêsu đã chỉ
ra con đường tiệm tiến đầy khôn ngoan, từ tiếp xúc cá
nhân đến 2, 3 người, sau cùng mới đem ra cộng đoàn.
Thánh Phaolô khuyên “Với người trên ta phải năn nỉ,
với người dưới, ta nhẫn nại khuyên lơn.” Cần luôn luôn
kín đáo, tế nhị, cảm thông, thân ái. “Lời ngọt thì lọt
đến xương,” “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà
nói cho vừa lòng nhau.” Tuy nhiên, cầu nguyện cho họ
vẫn là yếu tố quyết định, “vì ở đâu có 2,3 người tụ họp
lại…thì có Thầy ở đó” (Mt 18:20).
Hãy khiêm tốn cám ơn người chỉ cho bạn biết sai lầm.
Trong cộng đoàn, ta đã làm gì để duy trì sự hiệp nhất,
có trách nhiệm gì đối với tội mình gây ra cho anh em
và của anh em gây ra cho ta? Hãy cảm thông với tinh
thần cao thượng, hiểu biết, yêu mến và kính trọng, và
đừng quên: họ cũng là anh em.

6 giôø chieàu (CN hoâm nay) taïi nhaø:
OÂ/B: Nguyeãn Höõu Phuù (316) 258-4128
2321 S. Cooper St. Wichita, 67207
Höôùng Daãn: Từ nhaø thờ đi ra xa lộ Kellogg höôùng
Ñoâng (US400/54 E), chạy khoảng 4 miles, queïo phaûi ra
exit ñöôøng Rock Road (höôùng nam) ñi khoaûng 2 miles
tôùi ñöôøng Pawnee queïo traùi (höôùng ñoâng), chaïy khoaûng
1 mile, tôùi ñöôøng Cooper queïo traùi, nhaø ñaàu tieân beân tay
traùi ( Xin löu yù: gaëp ñöôøng Cooper tröôùc khi tôùi ñöôøng Webb).

Môøi Hoïp Ban Chaáp Haønh

Sau Thaùnh Leã Chuùa Nhaät hoâm nay ngaøy 10/9, kính môøi
Ban Thöôøng Vuï, Tröôûng & Phoù Khu, vaø quí ban ngaønh
ñoaøn theå gheù sang hoäi tröôøng trung taâm ñeå hoïp veà caùc
chöông trình sinh hoaït cuûa GX/vaø Coäng Ñoaøn.

Môøi Hoïp Phuï Huynh Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå

Ngay Sau Thaùnh Leã CN hoâm nay ngaøy 10/9, xin kính môøi
quí phuï huynh cuûa caùc em Thieáu Nhi hoïp treân laàu 3 taïi
trung taâm vôùi Cha Xöùù vaø caùc anh chò huynh tröôûng.

KT Nguyeãn Duy Khang Môøi Hoïp

Sau Thaùnh Leã Chuùa Nhaät ngaøy 23/9, kính môøi quí giaùo
daân trong KT Nguyeãn Duy Khang gheù sang trung taâm
hoïp ñeå baøn veà vieäc toå chöùc Leã Quan Thaày cho khu, baùn
quaùn vaø sinh hoaït cuûa khu.

Cöùu Trôï Naïn Nhaân Luõ Luït Taïi Houston

Kính xin quí cuï, quí oâng baø vaø anh chò em nôùi roäng baøn tay
ñeán nhöõng ngöôøi ñang gaëp ñau thöông, khoán khoù trong côn
Baõo Harvey taïi Houston vöøa qua. Giaùo Xöù ñaõ quyeân goùp
ñöôïc gaàn $2,000.00 nhôø ñeán tình thöông yeâu cuûa quí oâng
baø vaø anh chò em. Giaùo Xöù chuùng ta tieáp tuïc quyeân goùp ñeå
giuùp ñôõ naïn nhaân luõ luït cho ñeán heát thaùng 9 naøy.
Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû
Giuse, Thaùnh quan Thaày Antoân ban moïi ôn laønh treân quí
vò aân nhaân vaø gia ñình.
Moïi ñoùng goùp xin boû voâ hoäp “Cöùu Trôï Luõ Luït” cuoái nhaø
thôø, chi phieáu xin ghi St. Anthony Church vaø ghi chuù ôû
döôùi goùc traùi tôø check laø (Cöùu Trôï Luõ Luït)

Chuùc Möøng Caùc Em Laõnh Nhaän Bí Tích Röûa Toäi

Chuùc möøng ñeán caùc phuï huynh coù caùc con em ñaõ laõnh
nhaän Bí Tích Röûa Toäi vöøa qua:
1/ Maria Thi Thien Angelina……..KT Nguyeãn Duy Khang
2/ Teresa Tran Thien My………….….KT Nguyeãn Duy Khang
Xin cha meï vaø nhöõng ngöôøi ñôõ ñaàu luoân laø nhöõng ngoïn
neán ñöùc tin, laøm göông saùng vaø giöõ luaät ñaïo nhö ñi tham
döï caùc Thaùnh Leã & laõnh nhaän caùc Bí Tích, höôùng daãn cho
caùc con em lôùn leân, tröôûng thaønh trong ñôøi soáng chaân lyù

Coäng Ñoaøn La Tinh Kyû Nieäm 25 Naêm

Thaùnh Leã baèng tieáng La Tinh do cha Jackson ñöôïc baét ñaàu cöû
Ghi Danh Lôùp Giaùo Lyù Taân Toøng
haønh caùch ñaây 25 naêm veà tröôùc, ngaøy 6 thaùng 9 naêm 1992 taïi
Lôùp Giaùo Lyù Taân Toøng (hoïc vaø xin gia nhaäp Ñaïo) seõ khai nhaø thôø Giaùo Xöù St. Anthony, khi ÑGM Eugene Gerber ñang
giaûng vaøo Chuùa Nhaät 17/9/2017 cho ñeán ngaøy 1/4/2018.
laøm vieäc trong giaùo phaän Wichita (Catholic Advance).
PM
PM
 Giôø Hoïc: sau Leã Chuùa Nhaät (12:30 cho tôùi 2 ).
Thaùnh Leã Kyû Nieäm 25th naêm seõ do cha James Jackson cöû
 Ghi Danh: Thaày Traàn Tuaán (Hieàn) 316- 461-3749
haønh vaøo luùc 1:00PM ngaøy 17/9/17 taïi nhaø thôø GX chuùng ta.

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

Ñeå chuaån bò cho buoåi Leã Tuyeân Höùa cuûa ñoaøn saép ñeán,
xin quyù vò noäp laïi caùc maãu ñôn xin gia nhaäp ñoaøn caøng
sôùm caøng toát ñeå cho tieän vieäc saép xeáp.
Moïi chi tieát xin lieân laïc OÂ. Nguyeãn Theá Caûnh 925-1849
OÂ. Vuõ Vaên Thanh 990-3577, Hoaëc caùc soá ñieän thoaïi
khaùc ñöôïc ghi treân maãu ñôn.

Chuùc Möøng

Coäng Ñoaøn xin chuùc möøng ñoâi taân hoân:
Nguyeãn Phi Long & Nguyeãn Thò Thuøy Linh
Ñaõ nhaän laõnh bí tích Hoân Phoái taïi nhaø thôø cuûa Giaùo Xöù
tuaàn vöøa qua. Nguyeän xin Chuùa chuùc laønh, thaùnh hoùa
tình yeâu naøy, vaø xin ban ôn, gìn giöõ hoï luoân chu toaøn
vôùi nhau trong traùch nhieäm cuoäc soáng cuûa Hoân Nhaân.

Baèng Pheùp Laønh Toøa Thaùnh

Rao Hoân Phoái

1) Beân Nam: Pheâroâ Nguyeãn Theá Töôûng con oâng Pheâroâ
Nguyeãn Vaên Ty vaø baø Maria Ngoâ Thò Ngoïc, hieän nguï taïi
Biloxi, Mississippi.
Beân Nöõ: Maria Nguyeãn Xuaân Loan, con oâng Micae
Nguyeãn Xuaân Dao vaø baø Maria Hoaøng Thò Ngoïc, hieän nguï
taïi Wichita, KS.
2) Beân Nam: Jason Brody Fountain con oâng William
Allen Fountain, hieän nguï taïi Fort Scott, Kansas.
Beân Nöõ: Teâreâsa Vuõ Ann con oâng Pheâroâ Vuõ Ñaêng Khoa
vaø baø Maria Vuõ Thò Hoàng, hieän nguï taïi Wichita, Kansas.
Ai bieát hai ñoâi naøy maéc ngaên trôû gì thì phaûi trình Cha Sôû sôùm
theo nhö löông taâm buoäc.

KT Leâ Thò Thaønh Baùn Quaùn Gaây Quyõ

Ñeå ñaùnh daáu laàn ñaàu tieân Coäng Ñoaøn toå chöùc Thaùnh
Leã Thaêng Tieán Hoân Nhaân. Coäng Ñoaøn chuùng ta coù
lieân laïc Toøa Thaùnh ñeå xin Baèng Pheùp Laønh Toøa
Thaùnh cho nhöõng ñoâi hoân nhaân kyû nieäm ngaøy cöôùi 5
naêm, 10 naêm, 15 naêm, 20 naêm, vaø 21 naêm trôû leân...
Ai muoán coù Baèng Pheùp Laønh Hoân Nhaân cuûa Toøa
Thaùnh nhö (naêm) ñaõ ghi, xin lieân laïc ñeán caùc Tröôûng/
Phoù khu hoaëc coâ Leâ Mai (316) 258-4128.
-Haïn choùt ghi danh laø ngaøy 31/9/2017

Thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät tuaàn naøy (9&10/9), KT Leâ Thò
Thaønh Baùn Quaùn Gaây Quyõ cho Coäng Ñoaøn vôùi nhöõng
moùn aên sau ñaây:
- Phôû, Côm Bì Chaû
- Côm Chieân, Goûi Cuoán
- Baùnh Cuoán
- Chaû Gioø
- Baùnh Mì Thòt Nöôùng - Buùn Thòt Nöôùng
- Baùnh Mì Thòt Nguoäi - Baùnh Gai, Baùnh Cam
- Khoâ Boø, Baùnh Bao
- Xoâi Gaác
Xin kính môøi moïi ngöôøi mua uûng hoä.

Hình Theâm Söùc: Hình caùc em Theâm Söùc ñaõ coù, quí

24/9…...Möøng Leã quan thaày Khu Thaùnh Duõng Laïc
1/10…...Möøng Leã quan thaày Hoäi Ñoïc Kinh Toân Vöông
8/10…...Möøng Leã quan thaày Ca Ñoaøn Teâreâsa

phuï huynh ai muoán mua xin gaëp OÂ. Thaønh Todd taïi
trung taâm sau leã CN hoaëc lieân laïc soá ñt. 393-6773

Lòch Trình Sinh Hoaït Coäng Ñoaøn

