CHỦ NHẬT NGÀY 15 THÁNG BA 2020
TUẦN THỨ BA MÙA CHAY — NĂM A
Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Ba 2020

CƠN KHÁT
Mỗi lần câu chuyện Tin Mừng hôm nay được đọc
lên, tôi không biết làm gì hơn, nhưng mường tưởng
đến những đoạn quảng cáo trên truyền hình, mà tôi
đã từng xem qua, khi miêu tả các thể tháo gia đang
đổ mồ hôi nhấc một ly nước giải khát lên môi họ,
trong khi ánh nắng mặt trời thiêu đốt họ. Nền văn
hóa của chúng ta có những nguồn ý tưởng nhất
khoát về cách làm dịu cơn khát. Hôm nay, những
nguồn ý tưởng đó đã bị đảo lộn. Khởi đầu, người
phụ nữ Samaritanô hành động trên đề mục thương
mại TV. Cô van xin Chúa Giêsu ban cho nguồn nước
chảy để cô không phải đến giếng để lấy nước nữa.
Thế thì, Chúa Giêsu dẫn giảng “cơn khát” thực sự
là gì, và làm thế nào Ngài và chỉ một mình Ngài mới
có thể làm dịu cơn khát đó. Mùa Chay mời gọi
chúng ta, đi sâu vào tận những nơi sâu thẳm trong
tâm tư chính mình nơi mà chúng ta khát. Trong cơn
khát của chúng ta, cũng như dân It-ra-en, chúng ta
kêu lên với Chúa, van nài những suối nước hằng
sống. Thấu hiểu sâu xa hơn, chúng ta nên biết rằng,
chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn những
cơn khát này mà thôi.

Ý Nguyện Truyền Giáo :
Cầu cho Giáo Hội Trung Hoa
Cầu cho Giáo Hội Chúa ở Trung Hoa biết kiên
trì trung thành với Tin Mừng và lớn lên trong hiệp nhất.

Những điều luật bắt buộc
phải thi hành trong phần Phụng Vụ
liên quan đến Vi Khuẩn Coronavirus:



Không cầm tay nhau khi đọc Kinh Lậy Cha
Chia sẻ ơn bình an qua cử chỉ cúi đầu, mở nụ
cười, không bắt tay
 Không chia sẽ Máu Thánh Chúa, chỉ có Mình
Thánh Chúa thôi
 Nhận Mình Thánh Chúa bằng tay, không bằng
lưỡi
 Không để Nước Phép tại các Bồn Rửa Tội

"Ai uống nước này, sẽ lại khát.Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và
nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời
đời."
(Gioan 4:13-14)

Chương Trình Mùa Chay Thánh 2020
Ngắm Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu :
5:30 chiều—Tiếng Anh
6:30 chiều—Tiếng Tây Ban Nha
Giải Tội mỗi Thứ Bảy lúc 9:30 sáng

Giải Tội Mùa Chay
cho toàn Giáo Xứ sẽ vào
Thứ Ba ngày 24 Tháng Ba, 2020 lúc 7:00 giờ

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Ba 2020 - Năm A
 Chủ Nhật , 22 Tháng Ba 2020 - Tuần Thứ IV Mùa Chay
Bài Đọc Một : Chị Hoàng Oanh
Bài Đọc Hai : Anh Hạnh
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn
 Chủ Nhật , 29 Tháng Ba 2020—Tuần Thứ V Mùa Chay
Bài Đọc Một : Anh Thưởng
Bài Đọc Hai : Chị Bảo
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Tần

