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TUẦN THỨ SÁU MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
DDF – Quỹ Phát Triển Giáo Phận

CHỌN LỰA

”Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn,” Trích Sách DDF là gì?
Huấn Ca đã khuyên răn chúng ta. “Trước mặt con, Hằng năm, mỗi Giáo Xứ được ấn định một tiêu chuẩn.
Thiên Chúa đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa Năm 2020 này, tiêu chuẩn Giáo Phận đề xướng là cho
tay ra mà lấy,” (Sách Huấn Ca 15:15, 16). Đây là một bí Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là $ 47,300.00 . Tài
ẩn quan trọng: Thiên Chúa không kiểm soát chúng ta khoản này được chỉ định dựa trên việc quyên góp của
chúng ta . Chúng ta dự trù sẽ đạt được tiêu chuẩn giáo
hoàn toàn đến mức chúng ta không thể tự chọn
phận đề cử, để trợ giúp các công tác như: đào tạo
đường hướng cho riêng mình. Tất nhiên chúng ta có Chủng Sinh, mục vụ tu huấn Linh Mục, Tuyên Úy bệnh
những ranh giới nhất định, nhưng không ai ngoài viện, giáo huấn nơi trường Công giáo, dự án đất đai
chúng ta có thể chọn con đường của mình trong xây dựng nhà thờ tương lai, Hội từ thiện Công giáo và
những ranh giới đó. Trong các bài đọc hôm nay cùng nhiều hơn nữa.
Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nhắc nhở DDF có quan trọng không?
chúng ta về tự do và trách nhiệm đối với cuộc sống RẤT QUAN TRỌNG, ĐÚNG THẾ !! Là người Công giáo,
của chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta hãy nhận thức chúng ta hỗ trợ công tác mục vụ của Đức Giáo Hoàng,
sâu sắc hơn những luật lệ của các điều răn, chú ý đến Hàng Giám mục và Giáo xứ. Một khi chúng ta đạt đủ
tất cả các ý nghĩa của chúng. Hãy nhận thức sâu sắc tiêu chuẩn mà Giáo Phận ấn định là $ 47,300.00. Tài
hơn ngoại tình với sự ích kỷ, nó đầu độc tình yêu của khoản còn lại sẽ được hoàn trả lại cho Giáo Xứ Đức Mẹ
chúng tôi. Nhận xét xa hơn việc giết người đến sự Hằng Cứu Giúp để chúng ta sử dụng cải thiện, sửa
chữa, hoặc bất kỳ nhu cầu nào khác của giáo xứ, ví dụ
tức giận ăn mòn lòng trắc ẩn của chúng ta. Nhìn xa
như trả xong món nợ hiện tại của Giáo Xứ chúng ta.
hơn những lời khai bị khai man cho những lời dối trá
Tôi có thể giúp được gì?
và lừa dối thúc đẩy hành vi của chúng ta.
Quý vị có thể dành chọn ra một ngân khoản để quyên
Ơn gọi của chúng ta là chọn cuộc sống cho chính góp trong năm và quý vị có thể chia số tiền đó trong 10
mình, và chọn một con đường vượt qua khung cảnh ngân khoản để thanh toán hàng tháng. Ví dụ: quý vị
trần thế của chúng ta, để giúp cuộc sống trở nên khả quyết định trợ giúp 500 đô-la trong năm và trả 50 đô-la
thi và phong phú hơn, ngay cả cho những người khác mỗi tháng từ tháng 3 đến tháng 12. Hoặc 30 đô-la một
nữa.
Copyright © J. S. Paluch Co. tháng với tổng số 300 đô-la. Quý vị cũng có thể trả hết
tài khoản một lần. Tùy quý vị quyết định!
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Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Hai 2020

Chúng ta cầu nguyện cho tiếng khóc kêu cứu
của anh chị em di cư, tiếng khóc của các
nạn nhân trong nạn buôn người, được quan
tâm lắng nghe và xem xét.

XIN LƯU Ý

Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa
Thứ Hai ngày 17 Tháng Hai, 2020

- -Cuối tuần này, phong bì sẽ được phân phát,
mong quý vị hăng say cam kết vào Quỹ phát triển
Giáo Phận năm nay.

CHƯƠNG TRÌNH THỨ TƯ LỄ TRO
Ngày 26 Tháng Hai 2020
8:00 giờ sáng —Thánh Lễ tiếng Anh
12:00 giờ trưa — Thánh Lễ tiếng Tây Ban Nha
4:00 giờ chiều — Phụng Vụ Lời Chúa
(Tây Ban Nha và Anh Ngữ)
5:30 giờ chiều — Phụng Vụ Lời Chúa Tiếng Anh
7:00 giờ chiều —Thánh Lễ Việt Ngữ
8:30 giờ tối - Phụng Vụ Lời Chúa tiếng Tây Ban Nha

Tro sẽ được xức
trong các Thánh Lễ và Phụng Vụ Lời Chúa

