GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, SACRAMENTO
Chúa Nhật: 7:30 am, 9:30 am, 12 noon
Thứ Hai, Thứ Ba chỉ có một lễ: 8 am
Thứ Tư - Thứ Bảy: 8 am & 5:30pm
Lễ Trọng Buộc: Tối hôm trước: 7pm.
Chính ngày: 8 am & 7 pm
Các ngày Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm,
Rửa Tội: Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ
5:30pm. Lưu ý: Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cần
dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật 851. Xin lấy
Đơn nơi Trưởng Giáo Khu, và liên lạc Cha Phó.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng: Xin liên lạc Thầy
Sáu An (916) 524-5482.
30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy,
Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.
Theo GP Sacramento: Xin gặp Cha Xứ
ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân: Xin liên lạc Thầy
Sáu An (916) 524-5482.
Xin gọi Văn Phòng GX: (916) 383-4276 hay
Liên lạc Ban Xã Hội: (916) 383-0732 hoặc
Thầy Sáu An (916) 524-5482
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, cmc.
Email: jimkhoi@juno.com Phone: (916) 383-4276
Linh Mục Phó Xứ: Cha Phêrô Đinh Tuyến Viễn, cmc.
Email: tankyvien@yahoo.com Phone: (916) 383-4276
Văn Phòng: Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga 383-4276
Nhà Xứ:
Hai Cha
376-7629
HĐ Mục Vụ
Phó Tế An
524-5482
Phó HĐ Mục Vụ
Anh Dzũng
239-5592
HĐ Tài Chánh
Anh Thoan
320-6115
Phó HĐ Tài Chánh
Anh Việt
605-9680
Ban Cung Thánh
Ông Tuyến
383-7957
Ban Giúp Lễ
Cha Viễn
383-4276
Ban Xã Hội
Cô Kha
383-0732
Ban Trật Tự
Anh Ngọc
698-7010
Trung Tâm Giáo Dục
Chị Lynn
812-2945
Ca Đoàn Thiên Ân
Chị Phượng
479-3709
Ca Đoàn Thánh Linh
Chị Anh
595-3307
Ca Đoàn Alleluia
Anh Tiến
835-4779
Ca Đoàn Vô Nhiễm
Chị Lan
477-9622
Ca Đoàn Hy Vọng
Anh Trường
601-5413
Ca Đoàn Kitô Vua
Trưởng Glory 317-0001
Liên Lạc các Ca Đoàn
Anh Tòng
202-7397
Giáo Khu 1–Giuse
Anh Thành
806-9852
Giáo Khu 2–Phêrô
Anh Nam
266-3140
Giáo Khu 3–Dũng Lạc
Ông Thanh
525-3456
Giáo Khu 4–Phục Sinh
Anh Minh
635-3435
Giáo Khu 5–Fatima
Anh Thành
349-8140
Giáo Khu 6–Thăm Viếng Chị Phượng
825-7662
Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Tân
627-5999
Bà Mẹ Công Giáo
Chị Hoa
529-0671
Tôn Vương Đức Mẹ
Bà Thông
392-0137
Huynh Đoàn Đa Minh
Chị Hoa
627-5333
Liên Minh Thánh Tâm
Anh Hùng
425-1713
Legio Marie
Cô Kha
383-0732
Phong Trào Đền Tạ
Chị Lynn
812-2945
Gia Đình Đồng Công
Chị Tuyết
689-7282
Phong Trào Cursillo
Anh Hoàng
653-1972
Phong Trào Canh Tân
Chị Anh
595-3307
Hội Cao Niên
Ông Bình
682-8010
Hội Phụ Huynh
Anh Chí
769-5043
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278
"Con Người đến... để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người." (Mc 10, 35-45)
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Với Ngôi Sao xưa
là hình ảnh GiáoHội
Lạy Chúa
Xin chỉ cho con
Đường Lối của Chúa
Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho
mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo
từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện... Tuy
nhiên không phải ai cũng gặp được Chúa.
Có những người không gặp Chúa, dù biết rõ những chỉ dẫn về Người.
Đó là những kinh sư, biệt phái. Họ hiểu biết Thánh Kinh. Khi ba nhà đạo sĩ
đến hỏi thăm, họ đã đọc vanh vách lời ngôn sứ loan báo Đấng Cứu Thế sinh
ra tại Bêlem. Nhưng họ không gặp được Chúa, vì họ hiểu biết lý thuyết mà
không thực hành. Ngồi một chỗ mà không chịu lên đường. Chỉ chú ý tới chữ
nghĩa sách vở mà không chú ý tới cuộc sống con người.
Đó là Hêrôđê. Bạo vương này muốn tìm Chúa nhưng không gặp Chúa. Ông
không gặp Chúa vì ông tìm Chúa không phải vì Chúa mà vì quyền lợi của
ông. Ông tìm Chúa không phải để thờ lạy nhưng để giết chết.
Những người xem ra gần gũi nhất, hiểu biết nhất, có phương tiện nhất đã
không gặp được Chúa. Trái lại, những người có vẻ nghèo hèn, thiếu thốn
phương tiện, xa xôi cách trở lại gặp được Chúa. Đó là các mục đồng và đặc
biệt ba nhà đạo sĩ. Họ đã gặp Chúa vì họ đã lên đường. Dù không biết lời
tiên tri loan báo, không biết lời hứa, không thuộc Thánh Kinh, nhưng khi
thấy ngôi sao lạ, họ đã lên đường ngay tức khắc. Lên đường nói lên thái độ
ngoan ngoãn tuân theo ơn Chúa soi sáng. Lên đường nói lên thái độ dấn thân.
Và chấp nhận gian khổ để đạt được điều mơ ước. Họ lên đường và đã gặp
Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên khi Chúa vừa tỏ mình
qua dấu hiệu ngôi sao, họ đã vội vã theo sát dấu ánh sao đi tìm. Họ đã gặp
Chúa vì tâm hồn họ đơn sơ thành thực. Đi tìm Chúa chứ không tìm bản thân.
Đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không để thỏa mãn những
tham vọng đen tối. Đi tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá
nhân. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra chính Chúa, dù Chúa ẩn thân dưới
một em bé yếu ớt nghèo nàn, trong khung cảnh tồi tàn của chuồng bò hôi
hám.
Đời sống đạo của tôi cũng là một cuộc đi tìm Chúa. Tôi sẽ chỉ gặp được
Chúa nếu tôi noi gương ba vua, có tâm hồn đơn sơ thành thực, có lòng khao
khát Chúa vì chính Chúa, và dám dấn thân thực hành những điều Chúa
truyền dạy, đặc biệt là giới răn bác ái, phục vụ Chúa trong những anh em
nghèo khổ. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Chúa.

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng
của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên
mình ngươi.
Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các
dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh
quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần
bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh
bình minh của ngươi.
Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả
những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các
con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi
đứng dậy từ khắp bên hông.
Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim
ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng
bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ
tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy
ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất
cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương,
và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên
Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là
theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu
nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được
biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của
Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ
Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng
một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người
trong Chúa Giêsu Kitô.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong
đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm
đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới
sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao
của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái
Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả
Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các
đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi
mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem
thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả
ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé
nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi
sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel

dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ
hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái
họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn
thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho
Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà
vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở
Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại
trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui
mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà
Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người.
Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng,
nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo
đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ
sở mình.

PHÚT SUY TƯ
Có cậu bé, cứ mỗi buổi chiều chạy ra đầu làng đá banh
cùng chúng bạn, vẫn đều đặn ghé chân qua trước cửa ngôi
giáo đường, cất tiếng gọi với vào bên trong : « Giêsu ơi,
John đến đây ! ».
Cứ như thế, suốt một thời trai trẻ, không bao giờ cậu quên
Và rồi, ngày qua tháng tới, cậu bé năm xưa lúc này đã là
một ông lão già nua. Ông không còn đủ sức để chạy đến
trước ngôi giáo đường gọi Giêsu như thủơ nhỏ nữa. Tuy
nhiên, trên cái sofa cũ kỹ, mỗi chiều về, đôi môi ông vẫn
mấp máy lời gọi khẽ : « Giêsu ơi, John đây ! ». Và rồi,
cũng chính cái giờ khắc ấy, bước chân Giêsu đã đến với
ông bằng tiếng gọi ngọt ngào : « John ơi, Giêsu đây !».
Thật đẹp vô cùng lời gọi đơn sơ, nghe như quá đỗi tầm
thường. Ta chẳng tìm thấy được nơi đó vóc dáng của một
nền thần học cao siêu, nổi tiếng. Nhưng nó quá đẹp bởi nó
chuyên chở trọn vẹn một tấm lòng. Tiếng gọi ấy biểu tỏ
một mối tương quan không thể tách lìa, một lời với gọi
yêu thương không bao giờ nhàm chán của đứa con nhỏ với
cha mình. Và cũng bởi vì thế, nó luôn nhận được lời âu
yếm ngọt ngào từ Cha.
Đó chẳng phải là điều mà Thiên Chúa mong muốn khi
thiết lập mối tương quan với con người sao ? Chính Đức
Giêsu cũng đã từng chỉ vẽ cho các môn đệ của Ngài tiếng
gọi thân thương như thế khi cầu nguyện với Cha : « Abba,
Cha ơi ! ». Một lời gọi đơn sơ không cầu kỳ, của đứa con
hạnh phúc khi có Chúa là Cha.
.

SINH HOẠT GIÁO XỨ
Bao Thơ Gia Đình 2017 đã sẵn sàng:
Các bao thơ đóng góp đã được sắp xếp thứ tự tại Hội
Trường Giáo Xứ. Xin kính mời các Gia Đình vui lòng quá
bộ tới lấy, để chúng ta tiếp tục công đức cho việc bảo trì,
kiến thiết, và phát triển Giáo Xứ nhà mỗi ngày một thăng
tiến.
Cũng xin chân thành cám ơn tất cả Quí Ông Bà Anh Chị
Em đã quảng đại đóng góp khá đều đặn trong năm qua.
Chắc chắn Chúa và Đức Mẹ luôn hài lòng và chúc lành
cho chúng ta trong năm mới này.
Những Ông Bà Anh Chị Em nào không thấy bao thơ và số
ký danh gia đình (ID#), xin liên lạc ngay với Văn Phòng
Giáo Xứ để điều chỉnh thêm.
Và những Thành Viên nào chưa có cơ hội, hoặc khả năng
chưa cho phép trong thời gian qua, nếu có thể được, năm
nay chúng ta cố gắng chung tay ít nhiều theo lương tâm và
sự công bằng Kitô Giáo, để Bình An Giáng Sinh của Chúa
Hài Đồng tràn đầy Tâm Hồn ta trong thời gian tới.

Chương Trình Mục Vụ Tết Nguyên Đán:
- Thứ Sáu (ngày 20/1/2017):
5:00pm Thánh Lễ, 6:00pm Tiệc Mừng, Văn Nghệ.
- Thứ Bảy (ngày 21/1/2017):
5:00pm Thánh Lễ, 6:00pm Tiệc Mừng, Văn Nghệ.
- Chúa Nhật (ngày 22/1/2017):
9:30am Thánh Lễ (Chúc Xuân các Cha, các Cụ cao niên)
11:00am Tại Hội Trường: Nghi Thức Kính Nhớ Tổ Tiên
và Quê Hương / Thiếu Nhi chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ /
Ban Thường Vụ và Quí Cụ lì xì tuổi mới các em / tiếp
tục Văn Nghệ mừng Xuân, Quán Ăn mở cửa, Bầu Cua
Tôm Cá, v.v…
5:30pm Thánh Lễ bế mạc Hội Chợ Xuân 2017.

Quí Cụ Cao Niên ghi danh mừng Xuân:
Để Giáo Xứ chuẩn bị một chút quà mừng Xuân mới, xin
Quí Cụ từ 70 tuổi trờ lên, vui lòng ghi danh tại Bàn Giấy
các Giáo Khu trong cuối tuần này. Hoặc có thể nhờ Con
Cháu ghi dùm. Kính chúc Quí Cụ nhiều Ơn Chúa, sức
khỏe, và niềm vui trong năm Con Gà sắp tới.
Đại Nhạc Hội Mùa Xuân 2017:
Nhạc Hội và Hội Chợ Xuân của Giáo Xứ năm nay sẽ được
tổ chức vào 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chúa Nhật
(ngày 20, 21, 22 tháng Giêng, năm 2017).
Xin kính mời Quí Ông Bà Anh Chị Em mau lẹ mua vé và
tham dự những ngày Chúc Xuân và Mừng Tuổi Mới nhau
qua Chương Trình Nhạc Hội, với những Ca Sĩ được chọn
lựa, những tiết mục văn nghệ, Tiệc Xuân đậm đà thân mật,
và một bầu khí tưng bừng rộn rã của Giáo Xứ trong những
ngày Đón Xuân Mới Đinh Dậu 2017.

Phụ Huynh Lớp Thêm Sức họp:
Xin kính mời Quí Phụ Huynh của các em Lớp Thêm Sức
2017 tới họp với Quí Sơ phụ trách Lớp, vào lúc 1:30pm,
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2017, tại Hội Trường
Nhà Trẻ Busy Bee của Quí Sơ. Cuộc họp quan trọng bàn
về những chuẩn bị trong ngoài cho con em chúng ta lãnh
nhận Bí Tích Thêm Sức sắp tới. Xin kính mời!
Hội Bà Mẹ Công Giáo mời Họp:
Cha Giám Đốc và Ban Trị Sự Hội Bà Mẹ Công Giáo kính
mời toàn thể Quí Chị Em Hội Bà Mẹ Công Giáo của Giáo
Xứ tới dự Phiên Họp quan trọng và cần thiết của Hội vào
lúc 10:30am sáng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2017,
tại Nhà Nguyện Giáo Xứ. – Trong Nghị Sự Phiên Họp có
phần bổ túc Đơn Ghi Danh Gia Nhập Hội, chuẩn bị Tĩnh
Tâm, và chương trình Tuyên Hứa cho các Thành Viên
chính thức hoạt động. – Kính mời các Chị Em sắp xếp để
tham dự Phiên Họp đặc biệt này.
Các Thông Báo và Quảng Cáo:
Ban Thường Vụ sẽ thiết kế một số nơi để niêm yết các
Chương Trình, Thông Báo, cũng như các Quảng Cáo được
phép phổ biến chung. – Xin các Đoàn Thể, Ban Ngành,
các Nhóm, hoặc Giáo Khu từ nay, chỉ “post” tại các nơi đã
được chỉ định cho tốt đẹp hơn. Chân thành cám ơn.
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