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TUẦN THỨ HAI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Giêng 2020   

 Ý Nguyện Truyền Giáo :   Thúc Đẩy Hòa Bình Thế Giới      
Cầu cho mọi Kitô Hữu , mọi tín đồ của các 
tôn giáo khác,  cùng tất cả những ai mang 

hoài vọng thúc đẩy hòa bình và công lý trên 
toàn thế giới                               

 

MỜI GỌI ĐỂ NÊN THÁNH 
 

 Qua Chủ Nhật hôm nay, chúng ta bắt đầu 
bước vào Mùa Thường Niên. Các bài đọc cho 
chúng ta nhận ra mối quan hệ giữa Thiên Chúa với  
dân Do-Thái và mối quan hệ giữa Thánh Gioan Tẩy 
Giả với Chúa Giêsu. Mối quan hệ giữa dân Do-Thái 
với Thiên Chúa rất gần gũi, thân mật đến nỗi chính 
nhờ “Ơn cứu độ của Thiên Chúa [Thánh ý Ngài] tồi 
tại đến tận cùng trái đất” (Êsaia 49: 6). Nhưng qua 
lời rao giảng nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta 
biết rằng Ngài khuyến cáo dân Do-Thái thực thi 
thánh ý Chúa, khi họ thi hành sứ mệnh này, họ 
cũng phải công nhận rằng Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa.  Trong những tuần lễ tới này, chúng ta cũng 
sẽ được nhận ra Chúa Giêsu. Chúng ta  bắt đầu 
hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ giữa chúng ta với 
Chúa Giêsu và mối quan hệ đó có ý nghĩa gì đối với 
chúng ta, những người “được mời gọi để nên 
thánh” (1 Cô-rinh-tô 1: 2). 
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(Gioan 1:34) 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
          Tháng Giêng 2020  -  Năm A 

†    Chủ Nhật  Ngày 26  Tháng Giêng 2020  
                           Tết Canh Tý 2020 

        Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 
        Bài Đọc Hai  :  Chị  Hoàng Oanh 

                        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Tần 

Từ Thứ Sáu Mồng Một đến 
Chủ Nhật ngày 3 Tháng Năm 2020 

 

Giáo xứ cần thiện nguyện viên giúp việc 
làm bánh Funnel Cakes và Snowcones trong 
ba ngày Fiesta—Xin liên lạc văn phòng Giáo 

Xứ để biết thêm chi tiết 

Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 
sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật tuần tới 

mồng Hai Tết, 26 Tháng GIêng 2020  
 lúc 4 giờ chiều. 

Xin kính mời toàn thể  
cộng đoàn dân Chúa mau mắn 
tham gia  đông đủ để cùng tạ 
ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài 
đã ban cho chúng ta và xin 

Ngài chúc phúc cho chúng ta 
trong năm mới Canh Tý 2020 

THÔNG BÁO 
TRƯỜNG HỌC ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

 

   Đức Giám Mục Gerald Barnes sẽ cử hành 
Thánh Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Trường Học Giáo 

Xứ được khai giảng tại nhà thờ Giáo Xứ chúng ta vào  
          Thứ Sáu February 14, 2020. lúc 8 giờ sáng.  
 Xin quý vị tham dự để cùng chung vui với Trường Học và 
Giáo Xứ. Nếu muốn biết thêm chi tiết về trường học,  xin 
liên lạc Hiệu Trưởng  Mrs. Ann R. Meier (951) 689-2125 

 

 XIN LƯU Ý 
 

  VĂN PHÒNG GIÁO XỨ  

        SẼ ĐÓNG CỬA  

THỨ HAI NGÀY 20 THÁNG GIÊNG 2020 

MARTIN LUTHER KING JR. 

 

ĐỂ CHUẨN BỊ MỪNG TẾT  
XIN KÍNH MỜI THIỆN NGUYỆN VIÊN 

ĐẾN NHÀ THỜ VÀO THỨ SÁU  
JANUARY 24, 2020 LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU  
ĐỂ DỰNG VÀ TRANG TRÍ SÂN KHẤU TRONG HỘI TRƯỜNG  
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Đức Cậy 
Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh... Thiên Chúa sẵn sàng 
tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa 
vậy.                                                                                                                                                     Thánh Gioan Maria Vianney 
 

                      Chúng ta sẽ nói về đức cậy: một nhân đức làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc ở trần thế 
này. Ở đời này, người thì trông cậy quá sức, người thì thiếu lòng trông cậy. Có người nói: “Chắc chắn thế 
nào tôi cũng phạm tội này nữa cho mà coi.” Hay là: “Đi xưng tội, nói một, hai, ba, hay bốn lần thì cũng vậy 
thôi, đâu có gì quan trọng, ít nhiều cũng là tội mà.” Nói như vậy cũng giống như đứa bé lý luận với cha nó: 
“Con đánh cha bốn đấm; đấm bốn đấm hay một đấm thì cũng giống nhau thôi, đằng nào con cũng xin cha 
tha thứ cho con mà!” 
Đó là những gì người ta thường đối xử với Chúa. Họ nói: “Năm nay tôi sẽ sống vui vẻ, thoải mái; cứ ăn 
chơi nhậu nhẹt, rồi sang năm hay cuối đời tôi sẽ ăn năn trở lại cũng chẳng muộn. Thiên Chúa nhân từ chắc 
chắn sẽ đón nhận khi tôi trở lại với Ngài. Thiên Chúa đâu có hung ác như các Linh Mục thường đe dọa!” 
Không phải thế, Thiên Chúa không hung ác, nhưng Người rất công bình. Các con nghĩ Thiên Chúa sẽ ép 
mình chiều theo ý muốn các con sao? Các con nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ ôm ấp các con sau khi bị các con 
coi thường, nhục mạ Người suốt cả đời sao? Không đâu! Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và 
tội lỗi, Người thưởng phạt công minh. Các con sẽ nói gì về một người cha đối xử với một đứa con ngoan 
ngoãn và một đứa con hư hỏng giống hệt như nhau? Các con sẽ nói gì về người cha đối xử không công 
bằng? Do đó, Thiên Chúa sẽ không công bằng nếu Người không có sự đối xử khác biệt giữa những ai yêu 
mến, phục vụ Người và những ai xúc phạm Người. Thế giới ngày nay yếu đức tin đến nỗi có người trông 
cậy quá lố, có người lại quá tuyệt vọng. Một số người nói rằng: “Tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, Thiên Chúa 
sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.” Đây là một lời phỉ báng nặng nề đối với Thiên Chúa vì đã đặt ra sự giới 
hạn lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa, Đấng yêu thương không bờ bến. Cho dẫu các con đã lỡ làm 
những chuyện xấu xa đến nỗi có thể làm mất nhiều linh hồn trong một giáo xứ đi nữa, nhưng khi xưng tội 
đó ra, nếu các con ăn năn hối tiếc về việc làm đó của mình, và quyết tâm chừa bỏ không tái phạm nữa thì 
Thiên Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho các con ngay. 
Có một Linh Mục lần kia đang giảng về đức cậy, về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài làm cho mọi 
người cảm thấy bình an, nhưng chính Ngài lại ở trong tình trạng tuyệt vọng vì đã 
phạm tội. Sau bài giảng, một người thanh niên đến tự giới thiệu mình và nói: 
“Thưa cha, con muốn xưng tội.” 
Vị Linh Mục trả lời: 
“Được, cha đang sẵn sàng lắng nghe.” 
Người thanh niên xưng tội lỗi mình ra, sau đó anh ta nói: 
“Thưa cha, con phạm tội nhiều quá, con mất linh hồn rồi!” “Con đang nói gì vậy? Chúng ta không bao giờ 
được tuyệt vọng!” 
Người thanh niên nói tiếp: 
“Thưa cha, cha muốn con đừng tuyệt vọng, còn cha thì sao?” 
Đây quả là một ơn soi sáng, vị Linh Mục hết sức kinh ngạc đã bừng tỉnh không còn tuyệt vọng nữa, và 
Ngài đã trở nên một vị thánh lớn. Thiên Chúa đã sai Thiên Thần đến với vị Linh Mục như một người thanh 
niên để chỉ cho Ngài biết rằng chúng ta không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay 
khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy. 
                                                                                              (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 


