
Cầu nguyện theo ý  Đức Thánh Cha   
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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. 

CHỦ NHẬT  26  THÁNG  NĂM  2019 

TUẦN THỨ SÁU PHỤC SINH 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 
Cộng đoàn của chúng ta cũng không khác gì cộng 
đoàn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Cộng đoàn của Ngài 
trên hai ngàn năm về trước cũng có những sự xung 
đột. Bởi vì, những người Kitô Hữu mới theo Chúa 
Giêsu Kitô muốn làm việc theo như ý họ thay vì theo 
ý bề trên. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã phải nói với 
Thánh Phêrô và những môn đệ của Ngài về vấn đề 
này. Họ là những người mà ngày xưa đã theo Đức 
Giêsu Kitô, họ muốn làm mọi sự theo ý riêng của họ. 
Thánh Phaolô đã không cho phép họ làm việc theo ý 
họ. Bởi vì, Thiên Chúa là trên hết, mình không có thể 
áp dụng các việc của thế gian này vào cho công cuộc 
của Thiên Chúa. Thế nên, cộng đoàn của Thánh 
Phaolô ngày xưa nó cũng  rối tung, cũng giống như 
cộng đoàn của chúng ta ngày hôm nay, có nhiều khi 
cũng rối tung. Lý do là: mình cứ nghĩ rằng quan điểm 
của mình là đúng. Cũng giống như ngày xưa, những 
người theo Chúa Giêsu vào thời sơ khai, lúc nào cũng 
nghĩ rằng mình là đúng. Vì thế, Thánh Phaolô phải đề 
cử những người mà theo các môn đệ Chúa Giêsu 
đến, để giải hòa và nói chuyện với họ. Tình trạng của 
cộng đoàn hôm nay, chúng ta đang chờ sự quyết 
định của Đức Giám Mục. Như con biết, tất cả những 
việc làm ở nơi đây, nó không phù hợp với luật lệ Giáo 
Hội, luật lệ của Đức Giêsu Kitô. Thế nên, chúng ta 
phải thay đổi, chúng ta phải thay đổi theo đường 
hướng mới, một cách tốt đẹp hơn. Như Chúa Giêsu 
đã luôn nhắc nhở, nói với chúng ta, chúng ta phải yêu 
thương nhau. Cho nên, chúng ta theo Chúa Giêsu, 
chúng ta mang sự yêu thương và hàn gắn; Để từ đó, 
chúng ta xây dựng nước Chúa ở trần gian này, chứ 
không có mang riêng những ý kiến của chúng ta nữa. 
Chúng ta làm việc với trái tim, về với Đức Giêsu Kitô. 
Con cũng xin ông bà và anh chị em hãy lắng nghe lời 
Chúa Giêsu Kitô dậy; chúng ta phải yêu thương nhau. 
Để rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm việc cho chúng ta, và 
cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì ở trần gian 
này. Nếu chúng ta không có sự cầu nguyện, thì Chúa 
Thánh Thần không bao giờ soi sáng cho chúng ta. 
Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện, để 
Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, để làm việc 
trong cộng đoàn, để mang mọi người về với Thiên 
Chúa. Cũng giống như Chúa Giêsu cũng đã hy sinh 
mạng sống mình để cứu tất cả mọi tội lỗi của nhân 
loại; Và từ đó, trở nên những người Kitô Hữu theo 
Đức Giêsu Kitô. Vì Chúa Kitô cũng muốn chúng ta làm 
việc với nhau, không thù nghịch và cũng không 
chống đối.  

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 Sáu 2019—Năm C 

 

  Chủ Nhật 2 Tháng Sáu 2019  

   Lễ Thăng Thiên—Tuần Thứ Bảy Phục Sinh   

                         Lớp Giáo Lý 

  Chủ Nhật 9 Tháng Sáu 2019  

          Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
               Bài Đọc Một :  Anh Hạnh 

                Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo 

                Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Lan 

  Chủ Nhật 16  Tháng Sáu 2019—Lễ  Phụ Thân 

            Lễ Chúa Ba Ngôi— Powered By God 

  Chủ Nhật 23 Tháng Sáu 2019  

          Lễ Mình Máu Thánh Chúa 
               Bài Đọc Một :  Anh Hạnh 

                Bài Đọc Hai  :  Chị Hoàng Oanh 

                Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga 

  Chủ Nhật 30 Tháng Sáu 2019  

          Tuần Thứ Mười Ba Thường Niên 
               Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

                Bài Đọc Hai  :  Chị Nhàn 

                Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân 

Hãy làm vì trái tim, chớ đừng làm vì lợi ích cá nhân nữa.  
Xin ông bà và anh chị em cũng cầu nguyện cho tất cả 
mọi người, cầu nguyện cho thế giới được bằng an. 
Nhất là cho cộng đoàn của chúng ta được bằng an 
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua lời cầu 
nguyện, qua chăm chỉ và tha thứ, từ đó, chúng ta xây 
dựng hội thánh của Thiên Chúa ở nơi đây. 
Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông bà và anh chị em. 
Rev. Kiên Kiều 






