CHỦ NHẬT TUẦN THỨ MƯỜI BỐN MÙA THƯỜNG NIÊN
NĂM C - CHỦ NHẬT 7 THÁNG BẢY 2019
Ông bà và anh chị em thân mến,
Tuần vừa qua Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi làm
vườn nho cho Chúa, và đi rao giảng tin mừng cho
khắp muôn dân. Và hôm nay bảy mươi hai Tông Đồ
cũng đi rao giảng và chữa lành, xua đuổi tà thần.
Vậy chúng ta ở nơi đây thì sao? Chúng ta có đem tin
mừng tới cho những người chung quanh của chúng
ta hay không? Chúng ta có đuổi đi tất cả tà thần ở
trong chúng ta hay không? Những tà thần nơi đây là
những điều làm tổn thương người khác, hay kết bè,
kết phái mà chống lại những người chúng ta không
thích. Đây là những việc sai trái chúng ta cần sửa
đổi. Chúng ta mang tin mừng của Thiên Chúa đến
cho mọi người. Đó là những sự thương yêu và hàn
gắn để mang bình an tới cho mọi gia đình, thay vì
gây hoang mang cho mọi người trong chúng ta. Xin
ông bà và anh chị em hãy nhớ, Thiên Chúa là tình
yêu, vì tình yêu đem sự gắn bó đến cho mọi người,
còn ngoài ra, chúng ta sẽ không đem được bình an
tới cho nhân loại. Đừng để như cha ông chúng ta
nói: “Khẩu Phật tâm xà!” Đó là điều nguy hại nhất
trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta hãy theo
gương Chúa Giêsu :”Có thì nói có, không thì nói
không, còn đặt điều là do ma quỷ gây ra!” Cho nên,
chúng ta hãy luôn luôn canh tân tâm trí của chúng
ta, để mọi điều chúng ta làm đều làm sáng danh
Chúa Giêsu Kitô. Xin ông bà và anh chị em hãy lắng
đọng tâm hồn và nhìn lại những việc chúng ta làm
hằng ngày để chúng ta nhận ra sự sai lầm để sửa
đổi. Để từ đó, chúng ta hướng về Nước Trời mỗi
ngày. Còn không, ma quỷ sẽ sàng chúng ta như sàng
gạo. Vì Chúa Giêsu đã nhìn thấy :”Ma quỷ gieo
xuống trần gian như sấm sét trên bầu trời.” Cho
nên, chúng ta hãy cẩn thận, từ lời nói cho đến hành
động, để chấp nhận thánh giá mà Chúa gởi cho
chúng ta. Vì khi chúng ta nói, chúng ta nói những sự
tốt đẹp, như Thánh Phaolô nói :”Tôi không bao giờ
đề cao chính tôi, trừ ra đề cao về Thiên Chúa”. Xin
ông bà và anh chị em hãy chuẩn bị tâm hồn của
chúng ta và đề cao về Thiên Chúa hơn là đề cao về
chính mình.
Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông bà và anh chị
em.
Rev. Kiên Kiều

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Bảy 2019
Ý nguyện chung cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách
liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành
trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng.
THÔNG BÁO
Đức Giám Mục Đặng Đức Ngân, Giám Mục Đà Nẵng
sẽ viếng thăm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
và chủ tế thánh lễ cho cộng đoàn Việt Nam,
Chủ Nhật 21 Tháng Bảy, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Bảy 2019—Năm C
 Chủ Nhật 7 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Bốn Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Hậu
Bài Đọc Hai : Chị M. Nga
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Hoàng Oanh
 Chủ Nhật 14 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Năm Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Tần
Bài Đọc Hai : Chị Bảo
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Thưởng
 Chủ Nhật 21 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Sáu Thường Niên
Bài Đọc Một : Anh Hân
Bài Đọc Hai : Chị Lan
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hạnh
 Chủ Nhật 28 Tháng Bảy 2019

Tuần Thứ Mười Bảy Thường Niên
Bài Đọc Một : Chi P. Nga
Bài Đọc Hai : Anh Hậu
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn
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

XIN LƯU Ý
Văn Phòng Giáo Xứ
sẽ đóng cửa ngày Thứ Sáu
mỗi tuần trong Mùa Hè

