
Cầu nguyện theo ý   

Đức Thánh Cha  Tháng Tư  2019  

  Ý truyền giáo:   Các bác sĩ và cộng tác viên 
của họ  trong khu vực chiến tranh.  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng 
tác viên của họ, đang liều mình để cứu sống tha nhân 
nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. 

CHỦ NHẬT  7  THÁNG  T Ư  2019 

Chủ Nhật Thứ Năm Mùa Chay 
 

Ông bà anh chị em thân mến, 
 

Ông bà anh chị em thử nghĩ lại cuộc đời của chúng 

ta, ai đã đưa chúng ta vượt biên giới, vượt qua biển 

cả và đến được bến bờ tự do? Ai là người đưa 

chúng ta sang tới bên này? Và ai là người đưa 

chúng ta đến giáo xứ này? Ông bà nghĩ thử xem, 

ông bà tự tới nơi này hay Thiên Chúa dẫn ông bà 

tới. Cứ theo Bài Đọc Một của Tiên Tri Isaiah nói 

cho chúng ta biết, tất cả mọi sự ở trần gian này là 

do Thiên Chúa an bài, và Thiên Chúa dẫn chúng ta 

vượt biên giới để đến bến bờ tự do. Nếu chúng ta 

không nhìn lại, chúng ta sẽ không nhìn ra bàn tay 

của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cũng giống như 

những người Do-Thái ngày xưa than thân trách 

phận. Bởi vì, mọi việc không theo ý  và suy nghĩ 

của chúng ta. Cho nên chúng ta đã khiển trách 

những người được Thiên Chúa sai đến. Vì vậy,  

Mùa Chay Thánh này chúng ta phải nhìn lại để 

sống theo gương Chúa Giêsu. Không chỉ trích cũng 

không phán đoán ai cả. Bởi vì Thiên Chúa giầu 

lòng từ bi và hay tha thứ. Không trách phạt khi 

chúng ta lỗi lầm. Cũng giống như lời của Thánh 

Gioan, chương 8:1-11, không trách phạt người phụ 

nữ phạm tội ngoại tình. Nhưng ngược lại, con 

người lại kết án và trói buộc, muốn đưa người phụ 

nữ phạm tội ngoại tình vào chỗ chết. Ông bà nghĩ 

xem, chúng ta có giống họ  hay không? Nếu giống, 

chúng ta phải nhìn lại và thay đổi để theo gương 

Chúa Giêsu hãy thứ tha và làm việc cho Cha của 

chúng ta ở trên trời, giống như Thánh Phaolô viết 

cho cộng đồng Philipê, chương 3:8-14, chúng ta 

phải thay đổi làm kẻ hèn mọn và chấp nhận sự thiệt 

thòi để làm sáng danh Thiên Chúa. Sự thiệt thòi ở 

trần gian này không có nghĩa gì, nhưng chúng ta 

được phần thưởng đời đời, vì chúng ta 

sống là chúng ta sống cho Chúa, và chúng 

ta chết là chúng ta chết cho Đức Kitô. 

Chúng ta hãy nhìn lại và thay đổi, để sống 

theo gương Chúa Giêsu trên mỗi bước 

đường chúng ta đi. Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa 

đã dẫn chúng ta được đến bến bờ tự do, đến nơi 

đây. Chúng ta hãy tiếp tục công trình của Thiên 

Chúa ở nơi đây. Nghĩa là, chúng ta phải làm sáng 

danh Thiên Chúa, đừng làm sáng danh cái tôi của 

mình, như vậy, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta 

được mọi sự bình an.   
Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông bà và anh chị 
em.                                                                 
 Rev. Kiên Kiều 

TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM  
 

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên, 
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi 

quấy nhiễu tình dục số 1-888-206-9090 

Sinh Hoạt  Chủ Nhật Hằng Tuần 
   Việt Ngữ                        :       12:30PM -  01:30PM  

   Thiếu Nhi Thánh Thể  :        01:30PM -  02:30PM 
                 Giáo Lý                            :       02:30PM - 04:45PM 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
Tháng Tư  2019—Năm C 

 

    Chủ Nhật 14 Tháng Tư  2019 — LỄ LÁ 
                 Bài Đọc Một :  Anh Tần 
                 Bài Đọc Hai  :  Chị Hoàng Oanh 
                 Lời Nguyện Giáo Dân : Chị  M. Nga 
Bài Thương Khó : Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu Nam.  
                                                       Anh Hậu, Ca Đoàn 
 

  Thứ Năm Tuần Thánh  
Ngày 18  Tháng Tư  2019   

 Thánh Lễ Đa Sắc Tộc —   7:00 giờ  chiều — Chị Nhàn  
 

    Thứ Sáu Tuần Thánh  
Ngày 19 Tháng Tư  2019  

Thánh Lễ Cộng Đoàn Việt Nam— 7:00 giờ chiều 
                 Bài Đọc Một :  Chị Lan 
                 Bài Đọc Hai  :  Anh Hạnh 
Bài Thương Khó : Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu Nam.  
                                Chị M. Nga , Ca Đoàn 
 

    Thứ Bảy Tuần Thánh—Vọng Phục Sinh 
Ngày 20 Tháng Tư  2019  

Thánh Lễ Cộng Đoàn Việt Nam— 10:00 giờ tối 
                 Bài Đọc Một :  Anh Hậu 
                 Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo 
                 Bài Đọc Ba :  Anh Hân 
                 Bài Thánh Thư :  Chị  P. Nga 

THÔNG BÁO 
GIÁO XỨ MỜI GỌI QUÝ BÀ, QUÝ CHỊ, QUÝ CÔ,  THAM 
GIA  VÀO CÔNG TÁC MỤC VỤ—THỪA TÁC VIÊN THÁNH 
THỂ.  XIN LIÊN LẠC CHA QUẢN NHIỆM KIÊN KIỀU ĐỂ GHI 
DANH. 


