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Giáo xứ St. Anthony là giáo xứ Công
giáo phong phú về nét văn hóa, dấn
thân phục vụ nhằm truyền bá Phúc
Âm và đào tạo các tông đồ giáo dân
qua sự liên kết mật thiết với Đức Kitô.

Liên lạc:
Vp. Giáo xứ :
(425) 255-3132
Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242
Legion of Mary:
Paul Mẫn (425) 246-2069

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,
ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói
cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự
đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ”
(Luca 17: 7-8)

5. Vửờng cung thành đửờng thành
Màt-theu (Đoàn thàm dử thành
le), Bào tàng vien Holocàust,
Bào tàng vien Khong Giàn, v.v…

Kính gửi lời chào
tử Chà Xàvier Bàzil.
Toi muon dung cờ hoi này đe chià se
vời ành chi em càm nghiem chuyen
hành hửờng đàu tien cuà toi. Xin
càm ờn moi lời càu nguyen cuà ành
chi em cho chuyen đi tot đep và bính
àn cuà chung toi.
Dưới đây là các Vương cung
Thánh Đường, Đền thờ, Nhà thờ,
v.v… mà đoàn hành hương thăm
viếng.
1. Đen thờ Quoc già Đửc Me Len
Trời – (Tôi đã dâng Thánh Lễ),
Đen thờ thành Giuđà – Càc Giào
phu Pàllottine, ngoi nhà thành
Elizàbeth Ann Seton (nời thành
nử đà song), Đài hoc và Chung
vien thành Màry – nời thành
Giào hoàng Gioàn Phàolo II đà
thàm vieng, v.v…
2. Đen thờ Quoc già thành Elizàbeth
Ann Seton – (Tôi đã dâng
Thánh Lễ), Hàng đá Quố c Già
Đửc Me Lo Đửc, Bào tàng vien
Kinh Thành, v.v…
3. Vửờng cung Thành Đửờng Đửc
Me Vo Nhiem – (Đoàn thàm dử

Thành Le), Đàn vien Phànxico
Đàt Thành, Đen thờ Quoc già
thành Giào hoàng Gioàn Phàolo
II , Nhà nghien cửu cuà ành em
Dong Đà-minh, Đài ky niem TT.
Lincoln, Đài ky niem Màrtin
Luther King, v.v…

4. Nhà thờ thành Pàtrick – (Đoàn
thàm dử thành le), Thu đo Hoà
Ky, Toà àn Toi Cào, Nhà Tràng,
Trung
tàm
Du
khàch
Smithsoniàn, Bào tàng vien
Quoc già nghe thuàt Chàu A,
Đài ky niem Nàtionàl Màll Lich sử Làtinh, Trung tàm bieu
dien John F. Kennedy, v.v…

Đày là chuyen đi hành hửờng đàu
tien cuà toi vời tử càch là linh
hửờng, làn đàu tien toi đi ve hửờng
Đong. Bàltimore là nời bàt đàu
Cong giào đàu tien ờ Hoà Ky. Chung
toi diem phuc đửờc xem thày tàt cà
nhửng đieu tuyet dieu, càc Nhà thờ
lich sử, càc Đen thờ và Vửờng Cung
Thành Đửờng, cử càch vài dày nhà
lài co nhửng ngoi nhà thờ lich sử
tuyet vời. Toi càm thày thàt hành
phuc đửờc đen thàm vieng. Co
nhieu đieu phuc lành hờn nửà mà
toi khong the viet rà het trong thử
muc vu này. Chung toi co ngửời Tài
Xe (Amàdu) và Hửờng dàn vien
(Nàthàlie) ràt tử te và kien nhàn.
Toi tin chàc ràng moi ngửời trong
đoàn đeu đong y vời toi nhử the.
Lời càm ờn đàc biet xin gửi đen
đoàn hành hửờng ví tàm long tử te
cuà ành chi em đà ho trờ toi co
đửờc kinh nghiem tuyet vời và
khong the quen đửờc này. Là mot
linh muc tu sí truyen giào, tàt cà
càc kinh nghiem này đeu đoc đào
và khong the de dàng co đửờc. Tàt
cà cho vinh dành Thien Chuà.

Tà ờn Chuà. Càm ờn moi ngửời
ve moi lời càu nguyen.
Trong Chúa Kitô,

Lm. Xavier Bazil
Phụ tá

Lời Chúa & Suy Niệm
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh thàn men,

Bài trích sách Xuất hành.
Hoi đo, quàn A-mà-lech đen đành It-rà-en tài Rờ-phi
-đim. Ông Mo-se bào ong Gio-sue: “Anh hày chon
mot so ngửời, và ngày mài rà đành A-mà-lech. Con
toi, toi se đửng tren đính đoi, tày càm cày gày cuà
Thien Chuà.” Ông Gio-sue làm nhử ong Mo-se đà
bào: ong đà giào chien vời A-mà-lech, con càc ong
Mo-se, A-hà-ron và Khuà thí len đính đoi. Khi nào
ong Mo-se giờ tày len, thí dàn It-rà-en thàng the; con
khi ong hà tày xuong, thí A-mà-lech thàng the.
Nhửng ong Mo-se moi tày, nen ngửời tà lày mot hon
đà ke cho ong ngoi, con ong A-hà-ron và ong Khuà
thí đờ tày ong, moi ngửời mot ben.
Nhờ vày, tày ong Mo-se cử giờ len đửờc mài, cho
đen khi màt trời làn. Ông Gio-sue đà dung lửời
gửờm đành bài A-mà-lech và dàn cuà ong tà.

Anh hày giử vửng nhửng gí ành đà hoc đửờc và đà
tin chàc. Anh biet ành đà hoc vời nhửng ài. Và tử
thời thờ àu, ành đà biet Sàch Thành, sàch co the dày
ành nen ngửời khon ngoàn đe đửờc ờn cửu đo, nhờ
long tin vào Đửc Ki-to Gie-su. Tàt cà nhửng gí viet
trong Sàch Thành đeu do Thien Chuà linh hửng, và
co ích cho viec giàng dày, bien bàc, sửà dày, giào
duc, đe trờ nen cong chính. Nhờ vày, ngửời cuà
Thien Chuà nen thàp toàn, và đửờc tràng bi đày đu
đe làm moi viec lành.
Trửờc màt Thien Chuà và Đửc Ki-to Gie-su, Đàng se
phàn xet ke song và ke chet, Đàng se xuàt hien và
nàm vửờng quyen, toi thà thiet khuyen ành: hày rào
giàng lời Chuà, hày len tieng, luc thuàn tien cung
nhử luc khong thuàn tien; hày bien bàc, ngàm đe,
khuyen nhu, vời tàt cà long nhàn nài và chu tàm dày
do.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ày, Đửc Gie-su ke cho càc mon đe du ngon sàu
đày, đe dày càc ong phài càu nguyen luon, khong
đửờc nàn chí. Ngửời noi: “Trong thành kià, co mot
ong quàn toà. Ông tà chàng kính sờ Thien Chuà, mà
cung chàng coi ài rà gí. Trong thành đo, cung co mot
bà goà. Bà này đà nhieu làn đen thửà vời ong: ‘Đoi
phửờng toi hài toi, xin ngài minh xet cho.’ Mot thời
giàn khà làu, ong khong chiu. Nhửng cuoi cung, ong
tà nghí bung: ‘Dàu ràng tà chàng kính sờ Thien
Chuà, mà cung chàng coi ài rà gí, nhửng mu goà này
quày rày mài, thí tà xet xử cho roi, keo mu ày cử đen
hoài, làm tà nhửc đàu nhửc oc’.”
Roi Chuà noi: “Anh em nghe quàn toà bàt chính ày
noi đo! Vày chàng le Thien Chuà lài khong minh xet
cho nhửng ke Ngửời đà tuyen chon, ngày đem hàng
keu cửu vời Ngửời sào? Le nào Ngửời bàt ho chờ đời
mài? Thày noi cho ành em biet, Ngửời se màu chong
minh xet cho ho. Nhửng khi Con Ngửời ngử đen, lieu
Ngửời con thày long tin tren màt đàt nửà chàng?”

Suy Niệm & Sống Đạo
Tuy nhien ly thàn khong phài là
phửờng thửc đe bo nhàu, bời màc
dàu là ly hon nhửng dày hon phoi
vàn con đo, nhửng đày là càch the đe
giup đoi vờ chong tím lài tính yeu
bàn đàu và khích le hàn gàn vời
nhàu.

Chúa nhật 29 Thường niên, C

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh,
Gp. Phú Cường

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
Hỏi 403

Suy niệm:
Nhờ sử kien nhàn, bà goà đà đửờc
đieu thính càu. Con ngửời vời nhàu
mà con biet xử nhử vày phửờng chi là
Thien Chuà - Thien Chuà đày yeu
thửờng, Ngài khong ví sờ tà quày rày
nhử vi quàn toà kià. Nhửng Ngài luon
thích làng nghe nhửng lời càu xin cuà
chung tà. Chung tà co tin tửờng, kien
nhàn đen vời Ngài khong ?
Cầu nguyện:
Lày Chuà Giesu, xin cho chung con
luon biet chày đen vời Chuà trong moi
hoàn cành: du hành phuc hày đàu kho.
Chung con luon co mot thài đo tín
thàc và kien nhàn. Xin soi sàng cho
chung con, đe chung con luon xàc tín
ràng Chuà luon làng nghe và làm
nhửng đieu tot nhàt cho chung con.
Xin cho chung con luon vui ve đon
nhàn tàt cà tử Chuà trong bính àn và
tin tửờng pho thàc. Amen.
Ghi nhớ:
“Thien Chuà se minh xử cho nhửng ke
ngửời tuyen chon hàng keu cửu vời
Ngửời”.
TGM. Giuse Nguyễn Năng
https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-29thuong-nien-nam-c-58515

Kính thưa Cha. Con là người ngoại
đạo, chồng con là người theo đạo và
anh đã li dị với vợ cũ được 3 năm. Xin
Cha giải đáp giúp con một số thắc
mắc sau: chồng con theo đạo và đã li
dị vợ sau đó lấy con thì anh có đang bị
"rối đạo" hay không? Con hiện nay
mong muốn được rửa tội và theo đạo
nhưng không biết Giáo hội có cho
phép hay không? Con có thể đọc kinh
cầu nguyện, đi lễ và rước lễ được hay
không? Con xin cám ơn Cha đã đọc
câu hỏi của con. Xin Cha giúp đỡ con!
Ngọc Hà
Đáp:
Chị Ngọc Hà thân mến,
Chong cuà chi khong the ket hon vời
bàt ky ngửời nào, cho dàu ngửời đo
là cong giào hày ngoài cong giào, neu
chong chi đà ket hon hờp phàp và
thành sử đoi vời hon nhàn đàu tien.
Ví the, viec ly di cuà chong chi là đieu
khong đửờc phep đoi vời ngửời tín
hửu cong giào, đày là Thien luàt: “sử
gí Thien Chuà đà ket hờp loài ngửời
khong đửờc phàn ly” (Mt 19, 6). Neu
trong đời song vờ chong co vàn đe
càng thàng, khong the hoà giài đửờc
thí Giào Hoi cho phep ly thàn, viec
cho phep này thuoc thàm quyen cuà
Đàng bàn quyen đià phửờng.

Hon nhàn hien tài cuà chong chi là
bàt hờp phàp, thửờng goi là chong
chi đàng ờ trong tính tràng roi. Viec
chi tính nguyen trờ thành ngửời tín
hửu cong giào là đieu vui mửng, the
nhửng, mot đieu chàc chàn chi chí co
the nhàn Bí tích Rửà toi vời đieu kien
chi khong đửờc phep song chung vời
chong chi hien này. Bời, neu chi là
ngửời cong giào, chi phài tuàn giử
càc đieu Giào Hoi dày. Và mot trong
nhửng đieu đo là chi khong đửờc
phep ket hon vời ngửời đà co già
đính và đà ly di.
Tuy nhien, chong chi co the đen gàp
chà chành xử, hoàc trửc tiep gàp mot
linh muc đài dien tử phàp cuà Đửc
Giàm muc Giào phàn nời chong chi
thuoc ve, trính bày sử kien đe toà àn
hon phoi đieu trà xem hon phoi đàu
tien cuà chong chi co thành sử và
hờp phàp khong. Mot khi toà àn hon
phoi rà phàn quyet hon nhàn đàu
tien cuà chong chi khong thành sử,
và tuyen bo tieu hon, thí luc này
chong chi đửờc phep ket hon vời chi.
Chi co the càu nguyen, ví khong mot
ài đửờc phep càm chi càu nguyen cà,
the nhửng neu khong là ngửời tín
hửu cong giào chi khong the đon
nhàn Bí tích Thành The. Và neu trờ
thành ngửời cong giào chi cung chi
co the lành nhàn Bí tích Thành The
trong tính tràng chi khong vửờng
màc ngàn trờ, co nghíà là chi khong
màng trong mính mot toi trong nào
cà.
Thân ái chào chị.

tinmung.net

Hiểu & Sống Đạo
Monday, October 17

Sunday, October 23

7:30 am All Souls + by Long Nguyen
Presider: Fr. Tom

Thirtieth Sunday
in Ordinary Time

Tuesday, October 18

READING 1
SIRACH 35:12-14, 16-18
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 34:2-3, 17-18, 19, 23
The Lord hears the cry of the poor.
READING 2
2 TIMOTHY 4:6-8, 16-18
GOSPEL
LUKE 18:9-14

7:30 am Joseph Dung Vo + by Long Nguyen
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, October 19
7:30 am Henry & Ruby Gray's Anniversary
by Ruby Grobe Gray
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, October 20
7:30 am Marciana Gutierrez + by Gilbert Gutierrez
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil
Friday, October 21
7:30 am Roberto Velasco + by Myrna Velasco
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
Saturday, October 22
8:00 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil

7:30 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
9:00 am Christian Vera + by Adriana Vera
Presider: Fr. Tom
10:30 am John & Pat Dunlap + by Julie Smith
Presider: Fr. Bazil
12:00 pm (Sp) Felicitas Munguia Gallardo +
by Yuzney Angel
Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted
1:30 pm Ernestina Cruz + by Melly Contreras
Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom

NHẬN THỨC CĂN BẢN
VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ
FR. RON ROLHEISER, OMI

Christian de Cherge, đan viện phụ
dòng Xitô, người tử đạo ở Algeria
năm 1996, đã kể lại chuyện rước lễ
lần đầu của mình: Ngài lớn lên trong
một gia đình Công giáo La Mã ở
Pháp, và vào ngày rước lễ lần đầu,
ngài nói với mẹ: ‘Con không hiểu
con đang làm gì.’ Mẹ ngài đơn giản
trả lời: ‘Ổn thôi, con không cần phải
hiểu bây giờ, về sau con sẽ hiểu.’
Chắc chắn Chúa Giêsu cũng trả lời
hệt như thế cho các môn đệ trong
bữa Tiệc ly khi lần đầu tiên họ rước
lễ. Khi trao bánh, Chúa Giêsu nói,
‘Này là mình Thầy,’ rồi trao chén
rượu mà nói, ‘Này là máu Thầy,’ đây
là những việc mà các môn đệ chẳng
thể hiểu nổi. Họ hẳn đã rất bối rối và
hoang mang. Còn chúng ta, chúng ta
phải hiểu chuyện này như thế nào
đây? Ăn thịt và uống máu một người
nghĩa là gì? Tôi cho rằng trước sự
không hiểu nổi này của các môn đệ
cũng như của Christian de Cherge,
Chúa Giêsu hẳn sẽ nói: Các con
không cần phải hiểu bây giờ, về sau
con sẽ hiểu.
Thực vậy, trong việc lập Phép Thánh
Thể tại bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu
không yêu cầu các môn đệ hiểu việc

họ đang làm, Ngài chỉ yêu cầu các
môn đệ cử hành việc này trong đức
tin cho tới khi Ngài lại đến. Nhận
thức của các môn đệ về những gì
mình đang làm khi cử hành Phép
Thánh Thể chỉ được tăng tiến khi
họ lớn dần trong đức tin. Nhưng lúc
đầu, Chúa Giêsu không đòi hỏi các
môn đệ phải hiểu nhiều, cũng không
giải thích nhiều cho họ về việc mà
Ngài đang cùng cử hành với họ.
Chúa Giêsu chỉ đơn giản muốn họ
ăn thịt và uống máu Ngài. Ngài
không cho họ một khóa thần học về
Phép Thánh Thể tại bữa Tiệc ly.
Nhưng chỉ đơn thuần cho chúng ta
một nghi thức và muốn chúng ta cử
hành thường xuyên, cho dù trí tuệ
của chúng ta có hiểu được chuyện
này đến đâu chăng nữa. Một trong
những giải thích rõ ràng hơn của
Chúa Giêsu về ý nghĩa của Phép
Thánh Thể là hành động biểu tượng
của Ngài khi rửa chân cho các môn
đệ. Và cũng không khác gì mấy.
Chúng ta thường không buộc phải
hiểu trọn vẹn hay thỏa đáng về Phép
Thánh Thể. Đức tin chỉ cần các tín
hữu chúng ta dự phần vào Phép
Thánh Thể. Thật vậy, như trong
trường hợp của các mầu nhiệm
thâm sâu, không có một giải thích
lý tính thỏa đáng nào về Phép
Thánh Thể. Không một ai, không

một thần học gia nào trên thế giới,
có thể giải thích thỏa đáng về mặt
tri thức, hiện tượng, tâm lý, hay
thậm chí là thiêng liêng trong việc
ăn và uống máu này cả. Vậy chúng
ta phải hiểu thế nào đây? Cái đầu
không đủ tầm để hiểu. Thay vào đó,
chúng ta phải dựa vào ẩn dụ và biểu
tượng, để có được một hiểu biết mơ
hồ trực giác về sự này. Chúng ta có
thể thực sự hiểu được mầu nhiệm
này, dù không thể hiểu trọn vẹn
được.
Trong thời gian đào tạo chủng viện
và nghiên cứu nâng cao của mình,
tôi đã có ba bài luận chính về Phép
Thánh Thể. Sau khi xem đủ mọi bài
văn và sách vở về Phép Thánh Thể,
tôi kết luận rằng tôi không hiểu
được, và tôi đủ hạnh phúc với điều
này, vì những bài vở này đã dạy
cho tôi biết về tầm quan trọng của
việc tôi cử hành và dự phần vào
Phép Thánh Thể. Với đủ mọi kiến
thức thông tuệ của mình, giá trị
đích thực của tất cả các bài vở này
là cuối cùng đã cho tôi biết điều mà
mẹ của Christian de Cherge đã nói
với con mình trong ngày rước lễ lần
đầu: Con không cần phải hiểu bây
giờ, về sau con sẽ hiểu. Tất nhiên,
trong đây là sự thật rằng có một sự
gì đó thâm sâu đáng để chúng ta
nhận thức hiểu biết, nhưng sự đó
quá đỗi sâu sắc không thể nắm bắt
cho trọn ngay bây giờ được.
Có lẽ điều này sẽ hữu ích cho
chúng ta khi tìm kiếm một lời nào
đó mà nói với con cái chúng ta hay
với những người trẻ vốn không còn
đi nhà thờ nữa, và cả những người
bảo với chúng ta rằng họ không đi
nhà thờ vì không thấy có ý nghĩa gì
trong Phép Thánh Thể. Thời nay,
chúng ta nghe lời than thở này suốt:

‘Tại sao tôi nên đi nhà thờ, nó chẳng
có ý nghĩa gì với tôi?’ Sự cự tuyệt
này đơn thuần là một cách khác để
nói lên những gì mà Christian de
Cherge nhỏ tuổi hỏi mẹ mình lúc
chuẩn bị rước lễ lần đầu: Con không
hiểu được chuyện này. Có lẽ câu trả
lời của chúng ta cũng đồng điệu với
câu trả lời của mẹ ngài: Con không
cần phải hiểu bây giờ, về sau con sẽ
hiểu.
Thần học gia người Anh, Ronald
Knox, khi nói về Phép Thánh Thể,
đã trình bày rằng: Các Kitô hữu
chúng ta, không bao giờ thực sự
thành tín với Chúa Giêsu, cho dù
theo phái nào đi chăng nữa. Đến cuối
cùng, không một ai trong chúng ta
theo trọn giáo huấn của Chúa Giêsu.
Chúng ta không quay má kia cho
người ta đánh. Chúng ta không tha
thứ cho kẻ địch mình. Chúng ta
không thanh luyện tư tưởng của
mình. Chúng ta không thấy Chúa
trong người nghèo. Chúng ta không
giữ lòng mình trong trắng trước
những sự của thế gian. Nhưng,
chúng ta, thành tín theo một cách rất
quan trọng, đó là tiếp tục cử hành
Phép Thánh Thể.
Điều cuối cùng mà Chúa Giêsu
muốn chúng ta làm trước khi chịu
chết, chính là hãy tiếp tục cử hành
Phép Thánh Thể. Và đây là việc
chúng ta đã làm, cho dù không bao
giờ thực sự nắm bắt lý tính về việc
mà chúng ta đang làm. Nhưng chúng
ta thành tín khi làm việc này, bởi
chúng ta nắm bắt được sự khôn
ngoan nơi người mẹ của Christian de
Cherge. Sự này, con không phải
hiểu, con chỉ cần làm mà thôi.
https://ronrolheiser.com/nhan-thuc-can-ban
-ve-bi-tich-thanh-the/#.Y0ByTnaZMdU

BÁI GỐI
Paul Turner

Bái gối là hành động bắt đầu từ
tư thế đứng, người tín hữu di chuyển
chân phải ra sau một bước, hạ nhanh
đầu gối phải xuống sàn nhà, sau đó
đứng ngay lên trở lại. Hầu hết nhiều
người cúi đầu cách tự nhiên để thể hiện
hành động này; một số khác làm dấu
thánh giá. Vài người khác nữa thì để
tay vịn vào đầu ghế để có sự hỗ trợ thể
lý. Mục đích của bái gối là dành cho
người tín hữu thờ lạy Chúa Giêsu Kitô
hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Linh mục bái gối ba lần trong
Thánh Lễ. Trong lúc đọc Lời nguyện
Thánh Thể, linh mục bái gối sau khi
nâng bánh đã được truyền phép cho
mọi người nhìn thấy, rồi tiếp đến chén
thánh. Ngài bái gối lần nữa trước khi
công bố, “Đây là Chiên Thiên Chúa.”
Tất cả kết hợp với nhau và sự bái gối
của linh mục khẳng định niềm tin cốt
lõi của Thánh Lễ: trong suốt Lời
nguyện Thánh Thể, Chúa Thánh Thần
biến đổi bánh và rượu trở nên Mình và
Máu Chúa Kitô; của ăn ấy trở thành sự
hiệp thông chia sẻ cho các tín hữu.

Những lần bái gối khác thêm
vào có thể được làm tại nhà thờ nơi có
nhà tạm đặt Thánh Thể Chúa tại gian
cung thánh. Trong những trường hợp
đó, linh mục bái gối trước và sau
Thánh Lễ, và bất cứ ai đi ngang qua
nhà tạm cũng có thể bái gối. Vì nhà
tạm có cất Mình Thánh Chúa thường
xuyên được thấy tại cung thánh các
nhà thờ Công giáo, nên các tín hữu
thường bái gối hướng về nhà tạm trước
khi vào và rời khỏi nhà thờ.
Ở các nhà thờ không có nhà
tạm trên gian cung thánh (tựa như nhà
thờ St. Anthony), các tín hữu nên thay
thế bằng cúi mình trước bàn thờ, trước
và sau buổi cử hành. Bái gối không
trực tiếp hướng về bàn thờ, không
hướng về thánh giá, không hướng tới
sự gần gũi ai đó trong hàng ghế, nhưng
hướng tới sự hiện diện của Chúa Kitô
trong Bí tích Thánh Thể. Mặc dù vậy,
vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, tại lúc
cử hành nghi thức suy tôn, mọi bái gối
đều hướng về thánh giá.
Phong tục trước đây thường
bái gối trước vị giám mục và quỳ gối
(hai đầu gối quỳ chạm xuống đất) khi
Bí tích Thánh Thể được đưa ra thờ lạy.
Các hình thức này đã loại bỏ rồi. Chỉ
mỗi bái gối luôn là tư thế thích hợp
trước Bí tích Thánh Thể cho dù khi
Thánh Thể được cất trong nhà tạm
hoặc khi được đưa ra thờ lạy trong mặt
nhật; bạn có thể chỉ cúi đầu trước vị
giám mục nếu bạn muốn.
Copyright © 2012 Resource Publications, Inc.,
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(408) 286-8505.
In the bible, the phrase "kneeling down" is
often translated as "on bended knee," which in
Latin is "genu flexo" and that’s where we get
our word “genuflect.”

Hiểu & Sống Đạo
THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

Standing With Haiti

THỨ BẢY
8:00 am
5:00 pm (Lễ Vọng)

Phở for Haiti

CHÚA NHẬT
7:30 a.m.
9:00 a.m. (also Livestream)
10:30 a.m.
12:00 p.m. (in Spanish - also
Livestream)
1:30 p.m.(in Spanish)
5:00 p.m.

Kính mời anh chị em tham gia
lần hạt Mân Côi lúc 6:50 a.m.,
trước thánh lễ
7:30 a.m. mỗi Chúa nhật.

The Vietnamese Minstry Commission sẽ tổ chức
bán Phở gây quỹ giúp Giáo xứ Ste. Anne, Haiti
CHÚA NHẬT: 16 THÁNG 10, 2022
Sau các Thánh Lễ: 7:30 am, 9:00 am,
10:30 am & 12:00 pm
Tại: Parish Hall
(Hội trường Giáo xứ)
Mọi hình thức ủng hộ đều được
đón nhận và trân trọng.
Phở Gà: $10/tô – Dùng bữa tại chỗ hoặc đem về nhà.
Cùng với các món khác:
Nước (Bottled water) | Sunny D | Cà phê Việt Nam | Chả giò |
Bánh Pâté Chaud

