Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Twenty-Second Sunday In Ordinary Time
SUNDAY MASSES OUTSIDE THE CHURCH
Saturday
Sunday

6:00 PM Vietnamese
8:00 AM Spanish
9:00 AM English
10:00 AM Vietnamese
7:00 PM Spanish
OR you are welcome to participate our live streamed masses
at our Website: www.ctksj.org

Tiếng Việt: 4 PM
English: 6 PM
Spanish: 7 PM

Daily Mass: 9 am (Monday - Friday)
Misa Diaria
9 am (Lunes - Viernes)
Lễ ngày thường 9 giờ sáng
Monday
English
Tuesday & Wednesday Spanish & English
Thursday & Friday Vietnamese & English
Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
New office hours
Mon / Lunes / Thứ Hai: 12pm—6pm
Tues - Fri / Martes - Viernes / Thứ Ba-Thứ Sáu: 12pm—6pm
Sat / Sábado / Thứ Bảy: closed
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật: closed
Holiday/Vacaciones: Closed (Cerrado)
Đóng cửa các ngày lễ
PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez …………………………………. 7183
Deacon Joseph Phúc Trần, Parochial V icar
7185
Sandra Maldonado , Pastoral A ssociate ………………… 7180
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ………………………. 7186
Nguyễn Hồng-Hoa, A dministrative A ssistant ……………… 7182
Martha Lario, A dministrative A ssistant ………………… 7181
Vincent de Paul …………………………………………. 7187
Alfonso Plancarte, Custodian

August 30, 2020

Sacrament of Baptism / Sacramento de Bautizmo /
Bí Tích Rữa Tội.
Please allow one month
Un mes de anticipación por favor.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước một tháng.
Marriage/Matrimonio/ Bí Tích Hôn Phối
Please contact a priest or parish office at least six months
prior to the proposed date of wedding.
Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn phòng Giáo Xứ ít
nhất 6 tháng trước ngày cưới.
Comuníquese con un sacerdote u oficina parroquial al
menos seis meses antes de la fecha propuesta para la
boda.
Ministry to the Sick and Homebound
If in the hospital, please call the Diocesan Hotline service
408-345-2445.
Si está en el hospital, llame al servicio de línea directa
diocesana 408-345-2445.
Nếu ở bệnh viện, xin vui lòng gọi số điện thoại khẩn của
Giáo phận 408-345-2445.
Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải
Saturday
En español haga una cita.
Tiếng Việt: Sẽ thông báo sau
Chúa Nhật Sẽ thông báo sau.

FAITH FORMATION REGISTRATION
 For 2020-2021 is Open Registration for First
Communion, Confirmation, RCIA and RCIC
classes.
 For registration forms, please visit the parish
office between 12:00 pm to 6:00 pm Monday to
Friday.
 Registration online: www.ctksj.org
 Catechesis Classes will be Wednesdays from 6
p.m. to 7:30 p.m. or Sundays 9:30 a.m. to 11
a.m.
 Classes start August 19 or August 23, 2020.
 Please supply us with a copy of each child’s
sacramental records and birth certificate
“Whoever wishes to come after me must deny
himself, take up his cross, and follow me.”
Most of us often desire to have more, and we are scared to
lose anything. However, if we reflect closely into our life,
denial is the law of being greater. This law happens daily.
We deny something bad for something better. Students deny
playing video games to study. Denying bad food helps athletes to be stronger or faster, and better. Denying bad habits
helps us to be better. And a lot of time, we deny our own
good, for the good of others. We must die to self, so that our
children will grow. Parents sacrifice their personal time,
strength, interest, even accepting self-suffering for the sake
of their children.
To be Jesus’ disciples, we are called to be Him to the
world. He denies and empties himself totally for our good.
Jesus denies his own interest, even accepting death on the
cross for the sake of our salvation: “Jesus, though he was in
the form of God, did not regard equality with God something
to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of
a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death,
even death on a cross (Phil 2:6-8). But, after 3 days, he resurrected from that death and remains living forever.
This is also the pattern of our earthly life if we desire the
eternal life. We deny temporary, inessential, or unnecessary
things for greater ones. The key point here is how do we
judge what are really full, long-lasting, essential or the most
important things in our life? The ultimate of Christian life is
eternal life which is only reached through – with – and in
Jesus. For he is the “way, the truth and the life” (Jn 11, 25).
For example, all martyrs willingly lose their this life for
God’s sake; they are now living eternal life.
St. Paul urges us: “Do nothing out of selfishness or out of
vainglory; rather, humbly regard others as more important
than yourselves (Phil 2, 3). Or the immortal lyrics of St.
Francis’ prayer: “For it is in giving that we receive; And it's
in pardoning that we are pardoned; And it's in dying that we
are born to Eternal Life.” Amen
Blessings ,
Deacon Joseph Tran

Welcome
We welcome you to our faith community and invite
you to become a registered, and active member of
our parish. You can stop by the parish office at the
end of the shelter in place time for assistance. Please
introduce yourself to our priests and the members of
our parish staff so we can have a chance to welcome
you.
READINGS FOR THE WEEK

30 Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
Jer 20:7-9/Rom 12:1-2/Mt 16:21-27
31 Mon Weekday
1 Cor 2:1-5/Lk 4:16-30
9/1 Tue Weekday
1 Cor 2:10b-16/Lk 4:31-37
2 Wed Weekday
1 Cor 3:1-9/Lk 4:38-44
3 Thu Saint Gregory the Great
1 Cor 3:18-23/Lk 5:1-11
4 Fri Weekday
1 Cor 4:1-5/Lk 5:33-39
5 Sat Weekday
1 Cor 4:6b-15/Lk 6:1-5
6 Twenty-Third Sunday in Ordinary Time.
Ez 33:7-9/Rom 13:8-10/Mt 18:15-20
Weekly Collections
Weekly Goal …………………………...$9,700.00
August 16 Offertory …………................$2,170.00
Building Fund …………………………$20,010.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
16 de agosto ofertorio ………………….$2,170.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ……………………………….. $9,700.00.
Thu tuần nầy 16-8-2020 ……………. $2,170.00.
Bảo Trì ………………………………..$20,010.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

PLEASE PRAY
For our parishioners who
have died: Bee Musngi

“Quien quiera venir a mí, que se niegue a sí
mismo, que cargue su propia cruz, y que me
siga”
Nosotros seres humanos estamos buscando siempre
más, tenemos miedo a perder lo que queremos. Pero si lo
pensamos bien, nos daremos cuenta que la grandeza consiste en abstenernos de algo, para obtener algo mejor.
Dejamos atrás algo malo, por algo bueno; los estudiantes
renuncian a estar jugando por estudiar. Absteniéndose de
comida chatarra, los atletas ganan fortaleza, velocidad, o
altura. Renunciando a los malos hábitos nos hará siempre
mejores. Quizás muchas veces hemos también renunciado a nuestro bienestar por el bienestar ajeno. Como padres, deberán constantemente renunciar al yo, en bien de
sus hijos; renunciar a su descanso, a sus intereses, aun
aceptando el sufrimiento, por el bienestar de sus hijos.
Como discípulos cristianos deberemos de atestiguar a
Jesús delante del mundo. Él se negó a si mismo por nuestro beneficio, “Siendo de condición divina, Jesús no se
apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada,
tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a
los hombres. Y encontrándose en la condición humana,
se rebajó a si mismo haciéndose obediente hasta en la
muerte, y muerte en una cruz.” Pero al tercer día, Jesús
resucito de entre los muertos, y ahora vive para siempre.
Este será también nuestro camino si anhelamos la vida
eterna. Renunciemos a lo pasajero, a lo que no es esencial
ni necesario, anhelando siempre lo que es verdadero. El
reto consiste ahora en darnos cuenta de cuál es la diferencia entre las dos realidades. La meta final de todo cristiano será el alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, todos
los mártires prefirieron renunciar a su vida para ganar así
el reino de los cielos; y ellos viven ahora en la vida eterna.
San Pablo nos insiste: “No hagan nada por rivalidad o
vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que
los otros son mejores que el mismo.” O en los poderosos
versos contenidos en la oración de San Francisco: “Es
dando que recibimos; es perdonando que somos perdonados; y es muriendo que nacemos a la vida eterna.” Amen.

Bendiciones
Deacon Joseph Tran
Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración
de eventos como quinceaneras, recepción matrimonial,
aniversarios, y otros eventos de familia, etc. Llame
durante las horas de la ayuda.

IMPORTANT GUIDELINES AND PROTOCOLS TO ATTEND
MASS:

On July 13, Governor Newsom prohibited all indoor
Masses and other gatherings, except for the livestreaming Mass. Because of this, we are not able to open the
door for anyone to the livestream Mass, except those
few who are designated roles, such as cantor and lector.
Sunday Masses and daily Masses (Monday through Friday) are celebrated outside the church and continue to be
open to groups of 60 persons.
• Please observe 6 feet social distancing at all times.
• Use face coverings at all times throughout the duration
of Mass.
• Please bring hand sanitizer and other disinfectants.
• Stay at your designated space throughout the duration
of Mass.
• Seniors citizens, all persons 65 years and older, are
asked to stay at home.
• Parishioners who have any high-risk chronic diseases
are asked to stay at home.
• If you have persistent cough or have a high temperature, please stay at home.
• Families with little children (infants, toddlers, and children with compromised medical conditions) are asked to
stay at home.

Thank you for your understanding and support.
Christ the King
Anuncio importante puesto al día

El 13 de julio, el Gobernador Newson prohibió todas las
reuniones y Misas dentro del templo excepto las Misas
transmitidas en vivo, Debido a esto, sólo
podemos abrirle las puerta a las pocas personas que
ya están designadas para el papel de lector y de c
antor en la misa en vivo. Las misas dominicales y las
misas diarias (de lunes a viernes) se celebran fuera de la
iglesia y continúan abiertas a grupos de 60
personas.









Por favor manténgase 6 pies de distancia de las personas en su alrededor todo el tiempo.
Mantenga su cara cubierta durante todo el tiempo de
la celebración.
Por favor traiga loción desinfectante para limpiar sus
manos.
Permanezca en el lugar que se le ha asignado durante todo el tiempo durante la celebración.
Todos aquellos de la tercera edad de edad de 65 años
ó mayor, por favor quédense en casa.
Por favor, todos aquellos feligreses con enfermedad
crónico de alto riesgo, quédese en casa.
Si usted tiene una tos persistente y, o, tiene alta temperatura, por favor debe quedarse en casa.
Familias con niños pequeños, bebés. y niños con
condiciones médicos comprometidos, por favor
quédese en casa.

Vigésimo Segundo
Domingo Del Tiempo
Ordinario
30 de Agosto de 2020
Parish Giving and Support
NOW, MORE THAN EVER, WE
NEED YOUR SUPPORT!
Thank you for your continued contribution to Christ the King Parish during this
difficult time.

As we prepare to resume public
Masses, we have to purchase many items
that help protect the health and safety of all
who come to celebrate Eucharist with us
are required by health department and
Diocesan guidelines.
You can Give online at: www.ctksj.org.


Give by mail to Christ the King Parish: 5284 Monterey Hwy, San Jose,
CA 95111.
 Give by dropping off
envelopes to the parish secure mail slot or
bring it to the office.

Bienvenido
Le damos la bienvenida a nuestra comunidad de fe y lo invitamos a
convertirse en un miembro activo y registrado de nuestra parroquia.
Puede pasar a la oficina de la parroquiaal final del refugio en el lugar
para asistenciaa. Preséntese a nuestros sacerdotes y a los miembros
de nuestro personal parroquial para que podamos darle la bienvenida
a nuestra parroquia.
LIVE STREAM MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS EN VIVO

Live-stream of the English Mass Saturday at 6:00 PM
Thánh lễ trực tuyến Tiếng Việt 4:00 PM Thứ Bảy
Transmisión en vivo de la misa en español Sábado a las 7:00PM
Website and Facebook page: WWW.ctksj.org
and on You Tube: Christ the King Parish Channel.
Recording available after the live stream
Sau trực tuyến trên trang mạng của Giáo Xứ
Grabación disponible después de la transmission en vivo
Please don’t miss our Parish Live-stream video
No Se pierda nuestros Videos Parroquiales en vivo
Xin tham dự thánh lễ trực tuyến của Giáo Xứ chúng ta
30 Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
31 Lunes San Bar tolomé.
9/1 Martes
2 Miércoles
3 Jueves San Gr egor io Magno
4 Viernes Pr imer Vier nes de mes
5 Sabato
6 Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario

Donación y apoyo parroquial
Durante estos tiempos difíciles.
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS SU APOYO!
Gracias por su continua contribución a la
parroquia de Cristo Rey durante este momento difícil.

A medida que nos preparamos para
reanudar a celebrar la Misa regularmente,
tenemos que comprar muchas cosas necesarias que ayudan a proteger la salud y el
bienestar de todos los que vienen a celebrar la Liturgia Eucharistica con nosotros.
Puede dar en línea en: www.ctksj.org.


Entregue por correo a la parroquia de
Cristo Rey: 5284 Monterey Hwy, San
Jose, CA 95111.
 Entregue los sobres en la ranura de
correo seguro de la parroquia.

Christ the King Raffles
September 6th, 2020

The raffle tickets are on sale now
1st Prize: $15,000.00
2nd Prize: $3,000.00
3rd Prize: $2,000.00
All prizes are subject to sales tax
Need not be present to win

Chương Trình Giáo Lý Năm
2020-2021

Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ GX Chúa Kitô Vua niên
khóa 20-21 sẽ khai giảng vào Thứ Bảy ngày 12 tháng 9
vào lúc 1:30 chiều.

ANNOUNCEMENT FROM

Chương trình có vài thay đổi:


Tất cả các lớp giáo lý đều học zoom online cho tới khi
có thông báo mới.
 Vì hoàn cảnh và nhận thấy sự hiệu quả không cao vì học
online, nên tất cả các lớp Việt Ngữ tạm hoãn trong năm
nay.
 Chỉ có các lớp chuẩn bị lãnh nhận bí tích (lớp 2 và lớp7)
và các lớp Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu
(lớp 3 và lớp 8) sẽ tiếp tục học niên khóa 2020-2021.
 Các em 13 tuổi trở lên có thể ghi danh học lớp Thêm
Sức và các em 8 tuổi trở lên có thể ghi danh học lớp
Rước Lễ lần đầu.


Hai lớp Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức sẽ học vào tối
thứ Tư (Khai giảng ngày19 tháng 8) lúc 6:00pm tới
7:30pm hoặc học vào sáng Chúa Nhật (Khai giảng ngày
23 tháng 8) từ lúc 9:30 đến 11:00 giờ. (Phụ huynh có thể
chọn học Thứ Tư hoặc Chúa Nhật).

Hai lớp nầy đã bắt đầu học nhưng qúy phụ huynh vẫn có thể ghi
danh cho con em mình.

Chương trình giáo lý Song Ngữ (Việt và Anh):


Các lớp chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích( lớp 2 và 7) sẽ học
vào các Thứ Bảy từ 1:30pm -3pm (Khai giảng ngày 12
tháng 9.)
 Các lớp 4, 5 và 6 sẽ không học giáo lý Việt ngữ năm nay
do hoàn cảnh. Tuy nhiên nếu phụ huynh có con em 12
tuổi đang học trong các lớp 4, 5 hoặc 6 có thể ghi danh
cho học lớp chuẩn bị Thêm Sức năm nay.
Register /Ghi danh:
 Ghi danh cho các em học Thêm Sức xin phụ huynh nộp
thêm giấy khai sinh, chứng chỉ Rửa Tội và chứng chỉ
Rước Lễ lần đầu.
 Ghi danh cho các em lớp Rước Lễ lần đầu xin phụ
huynh nộp thêm giấy khai sinh và chứng chỉ Rữa Tội.
 Phụ huynh nộp đơn ghi danh & tờ virtue consent


Virtue consent: Phụ huynh vào CTK website để điền đơn
cho các em được học lớp online.



Học phí: 200Đ cho 1 em/ 2 em 300Đ

Special events:
1. 1st. Communion Celebration/ Rước Lễ Lần Đầu:
Sunday Sept. 20, 20 at 10am
Confession & Rehearsal/ Xưng Tội &Tập dợt:
Saturday Sept. 19 at 10am
2. Confirmation Celebration/Lễ Thêm Sức:
Saturday Sept. 26 at 10am
Confession & rehearsal / Xưng Tội &Tập dợt:
Friday Sept. 25 at 6pm.

The success of the Faith Formation of our children is due, in part, to the generosity & dedication of
volunteers. These volunteers, who become Catechists or classroom aides, share their
faith & love for Jesus while teaching the youth of
our parish as they grow in the Faith. We are in
need of bilingual volunteers (English/ Spanish or
English/Vietnamese) for the upcoming 20202021 season which begins in August. We will
provide you with the training, tools, and support
to assist you in this Ministry. If the Lord is calling you to be part of this ministry, please contact
Sandra Maldonado at 408-362-9958.
Sự trưởng thành về Đức Tin của con em chúng ta
một phần nhờ vào sự quảng đại & cống hiến của
các tình nguyện viên. Những tình nguyện viên
này là những người trở thành Giáo lý viên hoặc
phụ tá lớp học, họ chia sẻ đức tin và tình yêu của
Chúa Giêsu trong khi giảng dạy giới trẻ của giáo
xứ chúng ta khi các em lớn lên trong Đức tin.
Chúng tôi đang cần tình nguyện viên song ngữ
(tiếng Anh / tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh /
tiếng Việt) cho niên khóa 2020-2021 sắp tới, bắt
đầu vào tháng Tám. Chúng tôi sẽ có những buổi
huấn luyện, cung cấp tài liệu và hỗ trợ qúy vị
trong Tác Vụ nầy. Nếu Chúa mời gọi bạn để trở
nên một phần của tác vụ này, xin vui lòng liên
lạc với Sandra Maldonado số điện thoại
408-362-9958.
El éxito de nuestro programa de formación en la
fe es, en gran parte por la generosidad y dedicación de los voluntarios. Estos voluntarios,
quienes son los Catequistas o apoyo en el salón
de clase, comparten su fe y amor por Jesús enseñando a los niños y jóvenes de nuestra parroquia
como crecer en su FE. Necesitamos voluntarios
bilingües (Ingles/Español o Ingles/Vietnamés)
para el nuevo ciclo 2020-2021, que iniciaremos
en Agosto. Tendremos entrenamiento y el plan
de trabajo para apoyar en el ministerio. SI Dios te
está invitando a ser parte de este ministerio, favor
de llamarnos al 408-362-9958, preguntar por
Sandra Maldonado.

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CHO VIỆC THAM DỰ THÁNH
LỄ:
Vào ngày 13 tháng 7, Thống đốc Newsom đã cấm tất cả các
Thánh lễ trong nhà và các cuộc tụ họp khác, ngoại trừ Thánh lễ
trực tuyến chỉ có 6 người (Cha Chủ Tế, người đọc sách thánh,
một người đánh đàn, một ca viên). Thánh lễ Chúa nhật và
Thánh lễ ngày thường (Thứ Hai đến Thứ Sáu) được cử hành
bên ngoài nhà thờ với số người tham dự là 60 người.
• Phải luôn giữ khoảng cách 6 feet.
• Phải đeo khăn che mặt trong suốt thời gian tham dự Thánh lễ.
• Vui lòng đem theo thuốc khử trùng hand sanitizer và các chất
khử trùng khác.
• Không rời chổ ngồi đã được sắp xếp trong suốt thời gian tham
dự Thánh lễ.
• Giáo dân cao niên, tất cả những người từ 65 tuổi trở lên, được
yêu cầu ở nhà.
• Giáo dân có bất kỳ bệnh mãn tính có nguy cơ lây nhiễm cao
xin yêu cầu ở nhà.
• Nếu bạn bị ho dai dẳng hoặc có nhiệt độ cao, vui lòng ở nhà.
• Các gia đình có con nhỏ (trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ có
nguy cơ dễ bị tổn thương) yêu cầu ở nhà.
Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ
Trong thời điểm khó khăn nầy.
HƠN BAO GIỜ HẾT
Giáo Xứ cần sự hổ trợ của qúy ông bà và anh chị em.
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em vẫn tiếp tục đóng góp
ủng hộ Giáo Xứ trong thời điểm khó khăn nầy.
Theo yêu cầu của bộ y tế và Giáo Phận, chúng ta phải mua
rất nhiều vật phẩm giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất
cả những người đến để tham dự thánh lễ.


Qúy ông bà và anh chị em chưa đóng góp và muốn muốn
đóng góp để giúp đỡ giáo xứ, có thể đóng góp qua online
trang nhà của Giáo Xứ: www.ctksj.org.



Gởi qua bưu điện về địa chỉ: Christ the King Parish 5284
Monterey Hwy, San Jose CA 95111.
(Ngân phiếu xin trả cho: Christ the King Parish)



Đem tới văn phòng và bỏ vào hộp thư an toàn của GX .

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo
335. Hỏi: Bí tích Truyền chức thánh có những hiệu quả nào?

Thưa: Bí tích Truyền chức thánh đem lại sự tràn đầy ân sủng
đặc biệt của Chúa Thánh Thần, Ðấng làm cho người được
thánh hiến - thích ứng với từng cấp bậc của Bí tích - nên
đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô trong phận vụ của Người
là Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Bí tích Truyền chức thánh
trao ban một ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa, vì vậy
không thể tái ban, cũng như không thể chỉ trao ban (để thi
hành) trong một khoảng thời gian giới hạn.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM
Việt Nam, 2011).
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Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác
thánh giá mình và theo Ta.
Nhiều người trong chúng ta thường muốn có
nhiều hơn và lo sợ bị mất mát. Tuy nhiên, nếu
chúng ta suy nghĩ thấu đáo về cuộc đời mình thì từ
bỏ là quy luật lớn hơn. Điều này xảy ra hàng ngày.
Chúng ta từ bỏ những gì là tồi tệ để nhận cái tốt đẹp
hơn. Học sinh không chơi điện tử để học bài. Kiêng
khem về ăn uống giúp cho những lực sĩ khỏe hơn và
nhanh hơn. Từ bỏ những tật xấu giúp chúng ta có
thói quen tốt hơn. Và rất nhiều lần, chúng ta hy sinh
lợi ích của mình vì lợi ích của người khác. Chúng ta
phải chết đi chính mình để con cái chúng ta được
lớn lên. Các bậc cha mẹ hy sinh thời gian riêng, sức
khỏe, sở thích,và ngay cả tự chấp nhận khổ cực vì
lợi ích cho các con.
Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu
gọi để là Ngài nơi trần gian này. Ngài từ bỏ và trút
hết toàn thân ngài cho phần rỗi của chúng ta. Đức
Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ
phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như
người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
(Phil 2:6-8). Nhưng, sau 3 ngày, người đã sống lại
từ cõi chết và sống mãi cho đến muôn đời.
Đây cũng là mẫu gương cho đời sống hiện nay
của chúng ta nếu chúng ta muốn được sống đời đời.
Chúng ta từ bỏ những thứ tạm bợ này, không cần
thiết này cho những gì lớn lao hơn. Điểm quan trọng
ở đây là làm sao chúng ta đánh giá được cái gì là
thực sự cần thiết, bền vững, thiết yếu nhất hay quan
trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đích điểm
cuối cùng của đời người tín hữu là cuộc sống đời
đời mà cuộc sống ấy chỉ đạt tới qua-với-và trong
Chúa Giêsu mà thôi. Vì Ngài là “đường, là sự thật
và là sự sống” (Gn 11,25). Gương các thánh tử đạo,
các ngài đã tự nguyện mất tất cả mọi sự ở đời này vì
nước Trời; và nay các ngài đang sống cuộc sống đời
đời.
Thánh Phaolo nhắn nhủ chúng ta: “Đừng làm gì vì
ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm
nhường mà coi người khác hơn mình (Phil 2,3). Hay
trong lời nguyên bất hủ của Thánh Phanxicô;
“Chính lúc cho đi là khi được nhận lấy; Chính lúc
thứ tha là khi được tha thứ; và chính lúc chết đi là
khi vui sống muôn đời”.
Hiệp thông trong cầu nguyện,
Phó tế Joseph Phúc Trần

