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         Ý nguyện truyền giáo: Cầu cho Các vị linh mục 
Xin cho các vị linh mục biết chủ động dấn thân liên kết 
với những ai nghèo khổ nhất, bằng đời sống dịu dàng và 
khiêm tốn của mình. 

CHỦ NHẬT  16  THÁNG  SÁU  2019 

LỄ KÍNH BA NGÔI  THIÊN CHÚA 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta không thể 
hiểu được. Bao nhiêu nhà thần học lỗi lạc cũng 
chưa giải nghĩa được một Chúa Ba Ngôi. Con 
cũng thế! Con chỉ nêu lên cho ông bà biết: trong 
gia đình có cha, có mẹ, có con cái. Một Chúa Ba 
Ngôi trong gia đình là vợ chồng thương yêu 
nhau. Bởi vì, trong tình yêu đó, nẩy sinh con cái. 
Con cái và người cha thường hay được nhắc đến 
trong gia đình. Còn người mẹ ít khi được nhắc 
đến. Bởi vì, người mẹ biểu tượng tình yêu trong 
gia đình, người mẹ giống như hình ảnh sự yêu 
thương liên kết của Chúa Thánh Thần. Cho nên, 
chúng ta biểu hiệu Một Chúa Ba Ngôi trong gia 
đình đó là tình yêu. Thế nên, ông bà anh chị em 
hãy yêu thương nhau. Vợ chồng hãy thương yêu 
nhau, yêu con cái mình, chớ nên trách mắng hạ 
nhục nhau, con cái Chúa ban, chớ nên hành hạ 
chúng, nhưng phải dùng tình yêu, yêu thương 
nâng đỡ nhau, nếu ông bà anh chị em làm được 
những điều này, đó chính là Hồng Ân Chúa Thánh 
Thần 
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 Sáu 2019—Năm C 

 

 

  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 

Dự Luật 360 của California 
buộc linh mục Công Giáo phải phúc trình 

những gì làm hại trẻ em khi xưng tội 
 

Bởi vì, Ấn tín Bí Tích Giải Tội là điều bất khả xâm phạm, 
vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối 
nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, là việc thánh 
thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo, và nếu Dự Luật 
này được áp dụng, sẽ có nhiều linh mục bị mang họa. 
chúng ta sẽ không còn linh mục để ban các phép Bí 
Tích cho chúng ta. Xin yêu cầu ông bà và anh chị em 
vào mạng www.cacatholic.org, quyết định bỏ phiếu 
“NO”, ” về luật SB360, để Giáo Luật của Giáo Hội và 
luật của tiểu bang không bị xung đột về Bí Tích Giải Tội. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
1- Khi cầu nguyện, Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Bạn có 

cảm thấy Thiên Chúa là người Cha yêu thương và gần gũi 

không? 

2- Bạn có mong muốn được tham dự vào luồng tình yêu của 

Ba Ngôi Thiên Chúa không? 

3- Thiên Chúa dựng nên bạn giống hình ảnh Người. Bạn đã 

thực sự là hình ảnh tình yêu thương của Chúa đối với những 

người chung quanh chưa? 

4- Sau khi đã hiểu rõ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bạn sẽ có thái 

độ nào đối với Chúa và đối với anh em? 

 

http://www.cacatholic.org

