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         Ý truyền giáo:  Cầu cho Giáo Hội ở Phi Châu 

Xin cho Giáo Hội ở Phi Châu, nhờ việc dấn thân 

của các phần tử của mình, trở thành hạt giống của 

mối hiệp nhất trong dân chúng của họ và là dấu chỉ 

của niềm hy vọng cho toàn lục địa. 
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TUẦN THỨ TƯ PHỤC SINH 

Lễ Hiền Mẫu 
 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 
Tình yêu của người mẹ thật là cao cả. 
Như ông bà và anh chị em đã biết, tổ 
tiên chúng ta đã để lại câu thơ: 

” Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 

chảy ra. 
Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con!” 
Vì thế, phận làm con luôn phải hiếu 
thảo với mẹ cha. Tình yêu cha mẹ 
dành cho con cái không đâu có thể 
đáp đền lại cho đủ được.  
Cũng như câu chuyện kể sau đây về tình mẫu tử: 
“Có một người mẹ và cậu bé trai. Mỗi ngày, mẹ dắt cậu 
đến trường, cậu đều bị bạn bè chế nhiễu vì khuôn mặt mẹ 
cậu thật xấu xí. Cậu sống mặc cảm với bạn bè, vì mẹ cậu 
không đẹp như những người mẹ khác. Một ngày kia, cậu 
bé trai thì thầm hỏi mẹ :’ Mẹ ơi, con ghét mặt của mẹ, con 
biết mặt mẹ xấu lắm!’. Mẹ hỏi lại :’ Xấu thế nào con?’. Cậu 
trả lời :’Những vết cháy trên mặt mẹ làm mặt mẹ đen, mẹ 
xấu lắm! Tại sao vậy mẹ?’. Mẹ cậu hỏi lại :’Thế con muốn 
biết tại sao?’. Bà chậm rải kể cho cậu bé nghe:’ Cách đây 
không lâu, không may nhà ta bị cháy. Con đang ngủ trong 
phòng. Lửa cháy quá lớn, mẹ chạy vào phòng ẫm con ra. 
Vô tình, trần nhà đang cháy rớt xuống trượt qua mặt mẹ. 
Thế nên, những vết sẹo đen là do mẹ bị phỏng nặng khi 
cứu con trai cưng của mẹ ra khỏi nhà! Vì vậy, khuôn mặt 
của mẹ giờ xấu như thế con ạ!’. Nghe xong câu nói của mẹ, 
cậu bé ôm chầm mẹ mình, khóc nức nở và hôn đáo để lên 
từng vết cháy đen trên mặt mẹ mình nói :’Mẹ của con rất 
đẹp, con yêu những vết đen trên mặt mẹ, con yêu mẹ của 
con, mẹ của con đẹp lắm!’. Từ đó trở đi, cậu bé không bao 
giờ mặc cảm nữa. Trái lại, cậu hãnh diện với bạn bè vì diễm 
phúc có được người mẹ cao thượng, dám hy sinh mạng 
sống mình để cứu cậu thoát nạn.  
Hôm nay, chúng ta mừng kính Lễ Hiền Mẫu, câu hỏi cho 
từng người trong chúng ta là :’Chúng ta đã làm gì cho 
người mẹ yêu dấu của chúng ta?’. Bởi vì, Thiên Chúa của 
chúng ta ở trên trời cũng giống như những người mẹ, hiền 
mẫu, lúc nào cũng lo lắng cho chúng ta, để từ đó, chúng ta 
được sống mật thiết hơn với gia đình và với Thiên Chúa. 
Từ xưa đến nay, không có gì thay đổi, không khác gì cả, 
người mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái. Những người 
phận làm con, hãy yêu thương kính trọng mẹ mình, chớ 
đừng bao giờ để mẹ mình phải rơi lệ bất cứ vì lý do gì, chớ 
đừng bao giờ để mẹ mình phải xé nát tâm can vì mình.  
Thiên Chúa yêu thương con người không bờ bến, như 
những người hiền mẫu,  luôn mong chờ con cái mình trở 
về.  
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 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ mời gọi quý bà, quý cô, quý chị, tham gia vào công 
tác Mục Vụ—Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin liên lạc Cha Quản 
Nhiệm để ghi danh.  

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

 

    Chủ Nhật 19 Tháng Năm  2019 
          Tuần Thứ Năm Phục Sinh  - Powered By God 
    Chủ Nhật 26 Tháng Năm  2019 
               Tuần Thứ Sáu Phục Sinh   
                 Bài Đọc Một :  Anh Thưởng  
                 Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo 
                Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân 
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Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu 
Lạy Chúa Giêsu/ xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên/ để 
biến họ thành những người đánh cá 
phần hồn/ xin làm cho lời Chúa gọi ngọt 
ngào thuở xưa/ “Hãy theo Thày” bây 
giờ lại tiếp tục vang lên. Xin Chúa ban 
cho các thanh niên nam nữ/ biết mau 
mắn đáp lời Chúa mời gọi./ Xin Chúa 
phù hộ các Đức Giám mục/ các linh 
mục/ và những người đang dâng mình 
cho việc truyền giáo./ Xin Chúa ban ơn 
kiên trì cho các chủng sinh của chúng con/ và những ai đang 
hiến mình phụng sự Chúa./ Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa /là 
gương mẫu Ơn Thiên Triệu/ xin Mẹ giúp chúng con biết đáp 
lời Chúa gọi/ để cộng tác vào chương trình cứu chuộc của 
Ngài. Amen. 
(Do Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II soạn) 

QUỸ SỬA CHỮA THÁNH ĐƯỜNG 
Cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị đã đóng góp vào  việc tu bổ 
mái nhà thánh đường. Chi phí sửa chữa mái nhà ước định 
$100.000 , chưa kể trần nhà thánh đường bị hư hỏng khá 
nhiều.  Mỗi gia đình xin đóng góp $100 để trang trải phí tổn 
này. Nếu quý vị không thể giúp $100,  bất cứ tài khoản nào 
có thể được, xin  quý vị rộng lượng ra tay giúp đỡ 


