Möøng Leã Thaùnh Quan Thaày Giaùo Xöù -10 AM

Thaùnh Anthony Thaønh Padua, (1195-1231)

Kính Thaùnh Anthony Pañua —10/6/2018
Leã Möøng Quan Thaày Giaùo Xöù

Ý Lễ Trong Tuần
Thöù Baûy (9/6): + LH Pheâroâ + (Taï Ôn + Bình An)
+ Taï Ôn + LH Catarina (Leã Gioã)
Chuùa Nhật: (10/6): + Ôn Bình An giaùo daân trong G.X.
+ (LH Giuse + LH Maria)
+ LH Giuse—Maria
+ LH Augustinoâ (môùi qua ñôøi)
Thöù Hai (11/6): -Thaùnh Barnaba, toâng ñoà
Thöù Ba (12/6): -Tuaàn X Muøa Thöôøng Nieân
+ Caùc Linh Hoàn
Thöù Tö (13/6): -Thaùnh Antoân Pañua– Linh Muïc, Tieán só
+ (Taï Ôn + Bình An)
Thöù Naêm (14/6): - Tuaàn X Muøa Thöôøng Nieân
+ Caùc Linh Hoàn
Thöù Saùu (15/6): - Tuaàn X Muøa Thöôøng Nieân
+ (Taï Ôn + Bình An)
Thöù Baûy (16/6): - Tuaàn X Muøa Thöôøng Nieân
Chuùa Nhật (17/6): - CN XI Muøa Thöôøng Nieân

Leã Möøng Quan Thaày Khu Thaùnh Phan Vieát Huy
Father’s Day—Ngaøy Hieàn Phuï

YÙ Caàu Nguyeän Cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng

Xin cho caùc maïng xaõ hoäi thuùc ñaåy ñoaøn keát vaø hoïc bieát
toân troïng söï khaùc bieät cuûa nhau.
Saùch Baøi Ñoïc Muøa Thöôøng Nieân I: Xin xem trang 241 naêm B

Thaùnh Vònh Đaùp Ca: Chuùa luoân luoân töø aùi moät nieàm,
Ôn cöùu chuoäc nôi Ngöôøi chan chöùa.
Alleâluia, Alleâluia - Chuùa noùi: “Giôø ñaây thuû laõnh theá
gian naøy saép bò toáng ra ngoaøi! Phaàn toâi, moät khi ñöôïc
giöông cao leân khoûi maët ñaát, toâi seõ keùo moïi ngöôøi leân
vôùi toâi.” - Alleâluia .

Phuïng Vuï Chuùa Nhaät 17/6/2018
Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (Thöù 7):........................Ñoaøn Thanh Nieân
Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (CN):……………………………….KT Phan Vieát Huy
Xin Tieàn Nhaø Thôø (CN):………………………………..KT Phan Vieát Huy

TTV (CN): ……..OÂ. Vinh, OÂ. Thanh, OÂ. Nam, A. Traàn Khoa
Saùch Baøi Ñoïc Muøa Thöôøng Nieân I: Naêm B , Trang 266

Tiêền Daâng Chuùa CN ngaøy 3-6-2018

-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø caùc Thaùnh Leã tieáng Vieät:...$3,942.00
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng Anh:…………..$3,235,00
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng La Tinh:.…….$475.60
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Những việc làm của Chúa Giêsu đã thu hút nhiều
người đến với Ngài. Nhưng dư luận và nhóm kinh sư
thì ganh tị và bất mãn. Đây là thái độ của kẻ kiêu
căng. Khi con người đầy lòng kiêu căng thì chẳng còn
chỗ cho sự khôn ngoan. Kiêu căng phát sinh lòng
ghen ghét, xuyên tạc. Tất cả đều phát xuất từ Satan.
Chúng khơi dậy lòng ghen tương khiến con người mù
quáng không nhận ra sự thật, hậu quả là điều tốt bị
hiểu lầm là điều xấu.
Chúa Giêsu đã bị xuyên tạc. Khi Người làm phép lạ,
họ cho là Người bị quỷ ám. Thấy Người trừ quỷ, họ
cho là dựa thế quỷ vương (Mc 3:22). Người chữa
bệnh cho người cùi, họ kết án Người vi phạm ngày
Sabát. Khi thăm kẻ tội lỗi, họ cho là Người làm bạn
với bọn thu thuế và gái điếm. Khi nói ông ấy bị “thần
ô uế ám”, họ đã phạm đến Chúa (Mc 3:30). Nhưng
Thiên Chúa không chấp tội con người vì sự yếu đuối
của họ: “Mọi tội của con cái loài người… thì cũng còn
được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần (tức
Chúa Giêsu) thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3:2829). Thật vậy, “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4:6). Vì
thương loài người, nên khi Adam phạm tội, Người đã
đi tìm: “Ngươi ở đâu?” (St 3:9). Và không chỉ hỏi Adam, ngày nay Người còn hỏi mỗi người chúng ta:
“Ngươi đang ở đâu trong tương quan với Ta, với
người khác và với chính mình ngươi?” Như Adam,
chúng ta run sợ và trốn tránh trách nhiệm. Thế
nhưng có cái gì đó vẫn đi tìm chúng ta: Ngươi đang ở
đâu? Thiên Chúa không thờ ơ, Ngài đi tìm chúng ta
không phải để sửa dạy, mà giúp ta đối diện với việc
mình làm, muốn ta gánh lấy trách nhiệm và cố gắng
đền bù. “Ngươi đang ở đâu?” không phải là lời tra
khảo mà là tiếng của Đấng quan tâm đến ta.
Ai trong chúng ta cũng từng bị Satan xúi dục làm điều
xấu. Thánh Phaolô còn phải thú nhận: “Khi tôi muốn
làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay” (Rm
7:21), nhưng “tôi rất vui mừng và tự hào vì những
yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi
trong tôi” (2 Cr 12:9). Muốn thắng Satan, phải chiến
đấu để “sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.”
Đừng thất vọng vì, “nếu ngôi nhà của chúng ta… bị
phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa
dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời” (2 Cr 5:1).
Hãy sống cho đến tận cùng như là “tôi không muốn
biết chuyện gì khác ngoài Đức Kitô, mà là Đức Kitô
chịu đóng đinh” (1 Cr 2:2).
(St: Sáng Thế, Mc: Máccô, Rm: Rôma, 1,2 Cr: 1,2
Côrintô, Gc: Giacôbê)

Thaùnh Antoân teân trong khai sinh laø
Bulhnoões De Fernando Martins sinh taïi
Liboa, Boà Ñaøo Nha. Ngaøi coù taøi giaûng
thuyeát saâu saéc veà thaàn hoïc vaø kinh thaùnh;
Ñoàng thôøi, Ngaøi sieâng naêng, vaø haêng say laøm vieäc.
Thaùnh Antoân thích soáng ñôøi soáng chieâm nieäm, soáng
khaéc khoå vaø khieâm toán. Teân Thaùnh Antoân laø do Doøng
Anh Em Heøn Moïn ñaët cho Ngaøi, khi Ngaøi gia nhaäp
nhaø doøng naêm 1220.
Beà treân giao cho Ngaøi ñi rao giaûng, ñaøo taïo vaø giaùo
duïc tu só cuûa nhaø doøng nhieàu nôi nhö Phi chaâu, Phaùp &
YÙ. Nhieàu ngöôøi gaùn cho Thaùnh Nhaân vôùi danh hieäu laø:
“Hoøm Bia Giao Öôùc” hoaëc laø “Caùi Buùa Cuûa Boïn Laïc
Giaùo”. Thaùnh Antoân ñöôïc nhieàu ngöôøi aùi moä qua
nhieàu theá kyû veà taøi giaûng thuyeát vaø caùc pheùp laï Ngaøi
laøm. Ngöôøi ta cuõng tin raèng, neáu ai maát vaät gì duø lôùn
hay nhoû, chaïy ñeán caàu xin cuøng Ngaøi thì seõ tìm kieám
laïi ñöôïc.
Thaùnh Antoân töø traàn ngaøy 13 thaùng 6 naêm 1231 luùc 36
tuoåi. Moät naêm sau, Ñöùc Giaùo Hoaøng Greâgoârioâ IX
phong Thaùnh, vaø naêm 1946, ÑGH Pioâ XII toân Ngaøi leân
laøm tieán só hoäi thaùnh.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4n_th%C3%A0nh_Padova

Tieàn Yeåm Trôï Giaùo Hoäi Vieät Nam Muøa Chay 2018

Trong tinh thaàn hieäp thoâng, vaø loøng baùc aùi cuûa quí oâng
baø, anh chò em ñeå cuøng chia seû nhöõng khoù khaên, ngheøo
khoå cuûa anh chò em beân queâ nhaø.
-Toång keát soá tieàn boû oáng muøa chay Thaùnh cuûa Coäng
Ñoaøn naêm nay laø:……………………………………………...……..$6,105.00
-A/C Tuyeân & Kieàu Ninh uûng hoä theâm:……………….$600.00
——->Toång Coäng:…………………………………………..$6,705.00

Neáu quí vò naøo muoán uûng hoä theâm, xin lieân laïc ngay vôùi
Cha Xöù hoaëc Ban Thöôøng Vuï ñeå Giaùo Xöù toång keát, vaø
Cha Xöù seõ göûi soá tieàn naøy ñeán giuùp ñôõ moät vaøi Giaùo Xöù
ngheøo beân queâ nhaø, Vieät Nam.
Xin Thieân Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria, Thaùnh
caû Giuse, Thaùnh Quan Thaày Antoân ban traøn ñaày moïi ôn
laønh ñeán taát caû moïi aân nhaân, vaø moïi ngöôøi trong Coäng
Ñoaøn, Giaùo Xöù.

Ñoaøn Thieáu Nhi T.T. Thoâng Baùo

Ñoïc Kinh Toân Vinh Ñöùc Meï

6 giôø chieàu (CN hoâm nay) taïi nhaø:
OÂB Vuõ Baù Huøng (316) 519-1872
1824 S. Shiloh St. Wichita, 67207
Höôùng Daãn: Từ nhaø thờ đi ra ñöôøng
Central veà höôùng Ñoâng. chạy khoảng 9
miles, gaëp ñöôøng Webb Rd queïo phaûi
veà höôùng Nam. Ñi khoaûng 2 miles seõ gaëp ñöôøng Harry
Street, queïo traùi ñi veà höôùng Ñoâng, ñi khoaûng 1/2 mile,
queïo phaûi ñöôøng Smithmoore Street (tröôùc khi tôùi chôï
Ñoàng Höông), ñi qua 2 ñöôøng, queïo phaûi ñöôøng
Bluestem Street, ñi qua 1 block, queïo traùi ñöôøng Shiloh St. nhaø thöù 5 beân tay traùi.

Neáu ñi xa loä Kellogg cuõng töông töï, chaïy höôùng Ñoâng,
tôùi ñöôøng Webb Rd. queïo phaûi, tôùi ñöôøng Harry queïo
traùi, chaïy 1/2 mile queïo phaûi ñöôøng Smithmoore, ñi
qua 2 ñöôøng, gaëp ñöôøng Bluestem queïo phaûi, ñi qua 1
block, queïo traùi ñöôøng Shiloh, nhaø thöù 5 beân tay traùi.

Caùm Ôn

1. A/C Nguyeãn Vaên Töôûng & Xuaân Loan:…………………UÛng
hoä Hoa Kieäu Thaùnh Antoân vaø uûng hoä Hoa Leã Ñaøi.
2. Vò AÅn Danh uûng hoä Leã Quan Thaày GX:…….……$200.00
3. Thö caùm ôn cuûa LM Vuõ Vaên Trung ñöôïc daùn treân
baûng taïi haønh lang cuûa trung taâm.
Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï Maria, Thaùnh
Caû Giuse, Thaùnh Quan Thaày Antoân vaø caùc Thaùnh, xin
Chuùa ban nhieàu ôn laønh xuoáng treân quí vò aân nhaân vaø
gia quyeán.

Kinh Röôùc Leã Thieâng Lieâng

Laïy Ñöùc Chuùa Gieâsu, con tin thaät Chuùa con ngöï trong
Pheùp Mình Thaùnh, con kính meán Chuùa con treân heát
moïi söï, cuøng öôùc ao chòu laáy Chuùa con trong linh hoàn
con. Song le bôûi vì baây giôø con chaúng coù theå maø chòu
Chuùa con cho thaät ñöôïc, thì xin Chuùa con ngöï vaøo linh
hoàn con caùch thieâng lieâng vaäy, chaúng khaùc gì nhö
Chuùa con ñaõ ngöï vaøo thaät, thì con xin aüm laáy cuøng hôïp
laøm moät cuøng Chuùa con cho troïn, xin Chuùa con chôù ñeå
cho con lìa boû Chuùa con bao giôø. Amen.

Baøi Sai trong Giaùo Phaän Wichita, KS 2018

Ñöùc Giaùm Muïc Carl Kemme, ñaõ thoâng baùo Baøi Sai
cho 19 vò Linh Muïc trong Giaùo Phaän Wichita, KS veà
caùc Giaùo Xöù vaø veà höu döôõng. Ñaëc bieät, Cha Phaoloâ
Nguyeãn Theá Hieån ñöôïc chuyeån ñeán Giaùo Xöù All
Saints töø ngaøy 19 thaùng 6 naêm 2018. Chuùng ta cuøng
hôïp yù caàu nguyeän cho haøng Giaùo Phaåm noùi chung, vaø
xin caàu nguyeän cho caùc vò Linh Muïc luoân maïnh khoûe,
ñaày nghò löïc vaø ôn khoân ngoan, saùng suoát, ñeå daãn daét
ñoaøn chieân cuûa Chuùa trong tinh thaàn Phuùc AÂm.
Chuùng con xin chuùc möøng Cha Hieån ñeán vôùi G.X. All
Saints. Xin Chuùa ban moïi ôn laønh ñeán vôùi Cha & GX.

1. Ñoaøn Thieáu Nhi seõ nghæ heø, ngöng sinh hoaït baét ñaàu
tuaàn tôùi ngaøy 10/6/2018, caùc em seõ sinh hoaït trôû laïi
vaøo thaùng 8 sau tuaàn Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu, xin ñöôïc
thoâng baùo sau.
2. Traïi Heø Ñoaøn Keát IV:
Ñeå caùc em hieåu bieát theâm veà phong traøo Ñoaøn Thieáu
Nhi Thaùnh Theå, vaø ñôøi soáng Ñöùc Tin. Ñoaøn Thieáu
Nhi toå chöùc traïi heø Ñoaøn Keát IV cho caùc em vaøo
ngaøy 15-16 thaùng 6 naêm nay taïi Winfield Lake, vôùi
söï hieän dieän cuûa Cha Xöù. Xin quí phuï huynh ghi 17/6/18
24/6/18
danh vaø noäp ñôn cho caùc em caøng sôùm caøng toát.

Lòch Trình Sinh Hoaït Coäng Ñoaøn

Leã Quan Thaày KT Phan Vieát Huy
Leã Quan Thaày Ñoaøn Thanh Nieân
14-15/7/18 KT Leâ Baûo Tònh Baùn Quaùn Gaây Quyõ

