GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠ O VIỆ T NAM, SACRAMENTO
Chúa Nhật: 8 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,
Các ngày thường: Chầu tư bất cứ lúc nào.
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.
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 Tiến (916) 242-8458
Xin gọi Văn Phòng GX: (916) 383-4276 hay
Liên lạc Ban Xã Hội: (916) 383-0732 hoặc
Thừa Tác Viên để Rước Mình Thánh Chúa.
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
HĐ Mục Vụ
Phó Tế An
524-5482
Phó Nội Vụ
Anh Cường
914-4594
Phó Ngoại Vụ
Anh Dzũng
239-5592
HĐ Tài Chánh
Anh Chất
688-0961
Ban Tài Chánh
Anh Thoan
320-6115
Trung Tâm Giáo Dục
Phó tế Tiến
242-8458
Ban Phụng Vụ
Ông Hợi
525-2960
Ban Giúp Lễ
Trưởng Chính 204-2471
Ban Xã Hội
Cô Kha
383-0732
Ban Trật Tự
Anh Michael
599-5029
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
Chị Nhung
384-5787
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
764-1384
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
Ông Bình
682-8010
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 Việt
605-9680
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278
Văn Phòng: Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga 383-4276
"Con Người đến... để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người." (Mc 10, 35-45)

8181 Florin Road, Sacramento, CA 95828- Phone (916) 8
3 3-4276www. cttd. org
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Tín hữu bị cám dỗ cách riêng về điều gì?
Đức Giê-su khởi đầu cuộc rao giảng Tin Mừng về tình yêu thương
xót và cứu độ của Thiên Chúa; rồi trong tư cách một người phàm, qua kinh
nghiệm ‘cám dỗ’ nơi chính bản thân mình, Người cho thấy phải tiếp nhận
Tin Mừng cứu độ đó như thế nào. Kinh nghiệm chiến đấu với cám đỗ này
mang tính phổ quát, cách riêng có giá đối với Ki-tô mọi thời đại và trong mọi
hoàn cảnh, không chỉ dưới khía cạnh luân lý nhưng nhất là trong thái độ tiếp
nhận Tin Mừng. Càng là Ki-tô hữu, dầu là các linh mục - tu sĩ đã được tu
luyện nhiều năm tháng, ai trong chúng ta cũng cần liên tục vượt thắng các
cơn cám dỗ đánh trực tiếp vào niềm tin của mình.
Nói tới ‘cám dỗ’ thông thường ta nghĩ ngay tới điều gì đó cấm kỵ,
thuộc lãnh vực luật lệ hay luân lý mà mọi người phải xa tránh; vì thế cho nên
nhiều người cắt nghĩa trình thuật Đức Giê-su chịu cám dỗ như sau: Người bị
ma quỉ cám đỗ về mê ăn uống, về tính khoe khoang hay tự tôn tự đại; nhất là
sự hiện diện của ‘con quỷ’ lại càng làm cho vấn đề thêm vẻ ‘luân lý’. Đã
sống trên đời thì phàm ai cũng bị ‘cám dỗ’ như thế thôi, chẳng cứ gì Đức
Giê-su hay Ki-tô hữu; và như thế thì bài học của Đức Giê-su về chống trả
cám đỗ càng ít giá trị khi mà ta muốn giới thiệu Người như ông thầy dạy
luân lý (moralist). Điều này chắc chắn không đánh trúng trọng tâm, vì trước
Người, đã có rất nhiều bậc thánh hiền thuộc nhiều tôn giáo và triết thuyết
khác đã từng dạy và phổ biến những nền luân lý và đạo đức còn cao đẹp và
cặn kẽ hơn, cũng như đưa ra các phương thế chế ngự hữu hiệu hơn nhiều. Họ
không những giải thích bản chất của cám dỗ (tham, xâm, xi) mà còn dạy các
phương pháp chế ngự vượt thắng (diệt dục, tự kỷ) rất căn cơ và bài bản. Nếu
thế thì Ki-tô hữu chúng ta rút ra được điều gì qua bài học ‘chiến thắng cám
đỗ’ của Đức Giê-su, khi mà Người không chỉ bị cám dỗ ‘luân lý’ về mê ăn
uống, khoe khoang hay thống trị, mà sâu sắc hơn, Người đang cho thấy một
kinh nghiệm chống trả thách thức đối với đức tin trong tư cách Ki-tô hữu?
Tôi thiết nghĩ mọi ‘tín hữu’ - bất luận thuộc tôn giáo nào (miễn là
không thuộc hạng vô đạo) vẫn cho rằng đời mình được xây dựng trên niềm
tin vào một đấng vô hình; có một điều họ cần làm, nhưng lại rất ít khi thực
hiện, đó là duyệt xét xem mình thực sự mong đợi điều gì nơi đấng đó. Họ coi
như chuyện đương nhiên, ‘niềm tin’ là chờ đợi Chúa (hoặc Trời, hoặc Phật,
hoặc Thần Thánh) chu cấp cho cuộc sống mình được đầy no, sung túc; cao
hơn thế nữa, để đời mình được thăng hoa trong thành đạt và danh vọng, được
danh thơm tiếng tốt… và cao thượng hơn nữa là được đắc đạo, là đạt tới
nhân đức thánh thiện, trọn lành. Niềm tin ‘kỳ vọng’ này hình như rất phổ
biến nơi người ‘có đạo’ thuộc mọi tôn giáo, trong đó có cả Ki-tô hữu chúng
ta. Điều được coi như tất yếu, như lẽ thường tình này thì hôm nay lại bị Lời
Chúa liệt vào loại ‘cám dỗ’, mà Đức Ki-tô trước nhất, rồi tới mọi Ki-tô hữu
chúng ta, phải thắng vượt. Trong tư cách một con người đặt niềm tin tuyệt
đối vào Thiên Chúa là Cha, Đức Giê-su đã nêu gương chiến đấu và chiến
thắng cơn cám dỗ tinh vi này như thế nào? Thường tình ta sẽ nghĩ rằng,
Thiên Chúa phải (truyền) biến những hòn đá thành lương thực để nuôi sống
tôi… vì tôi đã tin vào Ngài, phải gìn giữ tôi “kẻo chân vấp phải đá”… vì tôi
đã cậy trông nơi Ngài, phải ban cho tôi thành công, quyền lực, vinh quang,
phúc lộc… vì tôi đã ”bái lạy, thờ phượng Ngài”.

Đối với Đức Giê-su, tin vào Thiên Chúa trước hết
phải là lắng nghe, phó thác và qui về Thiên Chúa nhân ái
cách trọn vẹn và vô điều kiện! Đặt bất cứ điều gì khác lên
trên niềm tin phó thác tuyệt đối đó, cho dầu có là nhu cầu
cuộc sống, là thăng tiến nhân bản, là trọn lành đạo đức…,
thì đều bị coi là cám dỗ đối với đức tin. Trước lời cầu cứu
khẩn thiết rất chính đáng của các môn đệ trong cơn bão
táp: “Thầy ơi, chúng con chết đến nơi rồi!” (Mc 4:38),
hay của Phê-rô trong lúc bị chìm xuống nước: “Thầy ơi,
cứu con” (Mt 14:30) thì Đức Giê-su vẫn luôn quở trách
các ông là đã ‘sa ngã’ vào cơn cám đỗ đức tin: “Làm sao
mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”
Vì thế, vào đầu mùa chay thánh, thời gian mà Hội
Thánh mời gọi con cái mình duyệt xét và củng cố niềm
tin vào một Thiên Chúa đã tự hiến, đã chết và phục sinh
để cứu độ, bài tường thuật về các cám đỗ Đức Giê-su đã
trải qua khi khởi sự cuộc rao giảng Tin Mừng về Chúa
Cha nhân ái cứu độ thật có ý nghĩa và đánh rất trúng
trọng tâm; trong số các điều cần chấn chỉnh trong Mùa
Chay thánh này, các Ki-tô hữu chúng ta (ngay cả các linh
mục, tu sĩ) cần phải đặt việc chấn chỉnh đức tin lên hàng
đầu:
-Phải chăng tương quan giữa tôi với Thiên Chúa
(của Đức Ki-tô) vẫn chủ yếu là cầu xin cho được no đủ,
được che chở, được thăng tiến trong nhân đức, trong tông
đồ…?
- Niềm tin và phó thác tuyệt đối vào một Thiên
Chúa từ nhân và hay thương xót, đã cho Con Một Người
xuống thế để sống và chết cho tôi, đang ở mức độ nào?
- Trong cuộc sống Tin Mừng của tôi, giữa cầu xin
các ơn huệ và phó thác tin tưởng cho tình yêu nhân ái,
điều nào nổi trội hơn?
Mùa chay là thời gian để tôi suy nghĩ và trả lời
các vấn nạn trên, nếu tôi thật sự muốn chân thành hoán
cải!
Lạy Chúa! Mùa Chay là thời gian hồng phúc, là
thời gian thuận tiện để con tiến xa hơn trong niềm tin vào
lòng Chúa yêu thương. Xin cho con hằng biết chiêm
ngưỡng Đức Ki-tô Cứu Chúa tự hiến trên Thập Giá, để
không bao giờ con rơi vào cám dỗ đặt tin tưởng vào tình
Chúa yêu thương chỉ thông qua các ân huệ mình nhận
được. Qua Mùa Chay thánh này, xin cho con có được
niềm xác tín vững chắc như Phao-lô: “không gì có thể
tách tôi ra khỏi tình yêu của đức Giê-su Ki-tô, cho dầu
là…” A-men

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Bài Đ ọ c I: Trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của
đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa
là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là
Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi
xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít
người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng
mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành
hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc.Chúng con đã

kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa
đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực
nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay
mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và
những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Aicập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ
này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ
đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu
ruộng đất mà Chúa đã ban cho con". Ngươi sẽ đem đặt nó
trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước
tôn nhan Người.

Bài Đ ọ c II: Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong
miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà chúng
tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu
là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người
từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin
trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài
miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: "Hễ ai
tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn". Bởi lẽ không có sự
phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa
của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người
khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều
được cứu độ.

Phúc Âm: Theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng
sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở
đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong
những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó,
Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là
Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành
bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta
không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời
Chúa nữa".
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay
một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng:
"Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của
các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai
tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ
thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép
rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và
chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên
góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con
Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép
rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và
còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi
vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng:
Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau
khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

TÔNG SẮC NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT
Misericordiae Vultus
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Giám Mục thành Rô-ma
Tôi tớ của các tôi tớ Chúa cầu xin ân sủng,
Lòng Thương Xót và bình an của Chúa
cho tất cả những ai đọc Tông Sắc này (tiếp theo)
10.Chiếc trụ đỡ nâng đời sống Giáo hội chính là Lòng
Thương Xót. Toàn bộ hoạt động mục vụ của Giáo hội
nên được bao bọc bởi sự trìu mến mà với nó, Giáo hội
hướng về các tín hữu; việc loan báo Tin Mừng của Giáo
hội và chứng tá của Giáo hội đối với thế giới sẽ không
thể diễn ra mà không có Lòng Thương Xót. Tính đáng tin
của Giáo hội được xúc tiến trên con đường Tình Yêu
nhân hậu và cảm thông. Giáo hội “cảm thấy mình có một
ước muốn vô hạn trong việc giới thiệu Lòng Thương
Xót”. Có lẽ từ lâu rồi chúng ta đã quên mất việc chỉ ra
con đường của Lòng Thương Xót, cũng như đã quên mất
việc đi trên con đường ấy. Một mặt luôn có cơn cám dỗ
muốn đòi hỏi công lý một cách luôn luôn và một mình,
làm cho chúng ta quên mất rằng, điều này chỉ là bước đầu
tiên. Thực ra, bước đi đầu tiên này là cần thiết và không
thể phủ nhận, nhưng Giáo hội phải vượt lên khỏi đó vì
một mục đích cao hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Nhưng ở
bình diện khác thì thật buồn bã khi phải chứng kiến kinh
nghiệm về sự tha thứ đang ngày càng trở nên hiếm hoi
như thế nào trong nền văn hóa của chúng ta. Thậm chí,
chính từ ngữ này đôi khi có vẻ như đã khuất dạng. Nếu
như không có chứng tá về sự tha thứ thì chỉ còn lại một
cuộc sống khô cằn và vô sinh, giống hệt như khi người ta
sống trong một sa mạc thê lương. Đối với Giáo hội, đã
đến lúc tái dành thời gian để công bố một cách vui mừng
về sự tha thứ. Đây chính là thời gian để tái trở về lại với
những gì là căn bản và chính yếu, cũng như để đón nhận
những người yếu đuối, những người đang gặp khó khăn
nhất trong số những người anh chị em của chúng ta. Sự
tha thứ chính là một sức mạnh làm cho tái sinh để trở
thành một cuộc sống mới, cũng như trao tặng sự can đảm
để hướng cái nhìn về tương lai một cách tràn đầy hy vọng

SINH HOẠT GIÁO XỨ
Các Ca Đoàn Phục Vụ Thánh Nhạc: Từ cuối tuần 13 &
14 Feb. 2016, các Thánh Lễ được phân chia như sau:
- Ca Đoàn Thiên Ân sẽ phụ trách Lễ 5:30pm Thứ Bảy.
- Thánh Linh và Alleluia thay nhau 8:00am Chúa Nhật.
- Ca Đoàn Vô Nhiễm: Hát Lễ 9:30am Chúa Nhật,
- Hy Vọng và Kitô Vua: Thay nhau Lễ 12:00pm.
Xin cám ơn các Phong Trào Đoàn Thể đã từng phục vụ
các Lễ trên, và xin nhường lại cho các Ca Đoàn Giáo
Xứ tiếp nối việc Phụng Vụ Thánh Nhạc với Cộng Đoàn
trong thời gian tới.

Ông Bà Anh Chị Em nào muốn tham gia Ca Đoàn nào,
xin cứ tự nhiên liên lạc với các Anh Chị Phụ Trách mỗi
Ca Đoàn (được niêm yết tên và số điện thoại trong Bản
Tin Mục Vụ hằng tuần). Chân thành cám ơn rất nhiều.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.
Câu Chuyện Mùa Chay:
Hãm Mình Mùa Chay: Hôm ấy vào lúc 2 giờ sáng mùa
Đông, chuông điện thoại của nhà xứ kêu vang. Cha uể oải
nhấc ống nghe. Bên kia đầu dây một giọng nói cấp bách:
- "Xin Cha đến ngay bà nội con sắp chết".
Cha vội vàng thay bộ đồ ngủ, khoác chiếc áo Jacket và
mang theo hộp dầu Thánh ra khỏi nhà.
Cha đi bộ vì căn nhà của bệnh nhân chỉ cách đó 3 dãy
phố. Đi một quãng, một bóng đen từ bụi rậm nhẩy ra chĩa
súng vào cổ cha và ra lệnh:
- "Giơ 2 tay lên."
Cha đành phải làm theo. Tên cướp khám túi áo lấy được
chiếc ví trong đó có mấy chục đồng tiền. Sau một hồi,
dưới ánh điện đường mờ ảo, tên cướp thấy chiếc áo của
cha có cổ trắng, nhận ra vị Linh mục nên hắn vui vẻ trả
lại chiếc bóp cho cha và nói:
- "Xin lỗi, con không biết là Cha."
Cha xứ nhận lại chiếc bóp đút vào túi áo, rồi móc ra một
gói thuốc biếu anh chàng ăn cướp. Anh ta từ tốn chối:
- "Xin lỗi cha, con hy sinh hãm mình không hút thuốc
trong mùa chay."
Cha: ???
Lý Do Không Kiêng Thịt
Ngày thứ sáu mùa Chay kiêng thịt, một thanh niên khỏe
mạnh vào quán ăn.
Người tiếp viên tới hỏi: "Thưa ông dùng chi?"
Ông khách nói: "Cho tôi đĩa cá sấu?"
- "Xin lỗi, chúng tôi không có."
- "Cho tôi đĩa cá voi?"
- "Xin lỗi, chúng tôi không có."
- "Cho tôi đĩa cá mập".
- "Xin lỗi, chúng tôi cũng không có."
- "Tiệm gì lạ vậy, Chúa ơi, xin Chúa chứng giám, hôm
nay con đành phải ăn thịt".
Thế rồi anh gọi tiếp: "Thôi, cho tôi một đĩa thịt beef steak
và một chai whisky".
Làm dấu Thánh giá nghệch ngoạc xong, anh ta ăn uống
tỉnh bơ, và cảm thấy lương tâm yên ổn hơn khi nào hết.
Ai Cắt? - Ông xem cái thằng kia con cái nhà ai mà cắt
cái đầu ngổ ngáo, quậy phá quá thể?!
- Nó con tôi chứ ai nữa!
- Ah! Thật sự nhìn nó cũng không đến nỗi gì! Chỉ tội cái
đầu ai cắt cho nó nhìn chẳng giống ai cả!?
- Thì tôi cắt chứ ai! Ưh hự!
Mùa Chay là Mùa Xuân của Giáo Hội.

