CHỦ NHẬT MỒNG MỘT THÁNG BA 2020
TUẦN THỨ NHẤT MÙA CHAY NĂM A
SINH LỰC CHỐNG TRẢ CHƯỚC CÁM DỖ
Chủ Nhật thứ nhất đầu mùa Chay luôn bao gồm một
đoạn Tin Mừng về dữ kiện Chúa Giêsu bị ma quỷ cám
dỗ trong sa mạc. Năm nay, câu chuyện lấy bối cảnh
của bài đọc đầu tiên từ Sách Sáng Thế, kể lại việc ma
quỷ cám dỗ đầu tiên. Câu chuyện đó được diễn đạt
trong một khu vườn hân hoan. Câu chuyện Tin Mừng
được đặt trong sa mạc. Là những tín đồ, chúng ta
biết rằng cám dỗ xuất hiện trong khu vườn của chúng
ta cũng như những sa mạc của cuộc sống. Khi Mùa
Chay bắt đầu, điều chú ý của chúng ta bị thu hút bởi
chước cám dỗ, trong đó mỗi người chúng ta đều bị
cám dỗ giống như Chúa đã chịu -- chúng ta muốn
được chỉ huy, quyền lực và giải đáp tất cả các câu trả
lời khó khăn trong cuộc sống. Là cộng đồng đức tin,
chúng ta được thừa hưởng mùa thống hối này để
chúng ta có cơ
hội hợp thông
tâm trí chúng ta
với người khác
trên hành trình
biến đổi đầy khó
khăn. Chúng ta
trông cậy vào
Thiên Chúa và với
nhau để có đủ sức mạnh để chống lại chước cám dỗ.
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Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
Tháng Ba 2020

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.

Giáo Xứ có tổ chức
Buổi Y Tế Cộng Đồng vào
Thứ Bảy ngày 14 Tháng Ba, 2020
từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Mọi dịch vụ y tế như chuẩn bệnh, tham khảo nha khoa
về mắt, khám răng, chích ngừa cúm, thử bệnh tiểu
đường, tham khảo về bệnh tâm thần, hướng dẫn các
phương thức ghi danh bảo hiểm sức khỏe và nhiều
dịch vụ khác liên quan đến sức khỏe.

Mọi dịch vụ đều miễn phí.
Phục vụ theo thứ tự người đến trước
sẽ được phục vụ trước.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tháng Ba 2020 - Năm A
†  Chủ Nhật Ngày 8 Tháng Ba 2020
Chủ Nhật Thứ Hai Mùa Chay
Bài Đọc Một : Anh Hân
Bài Đọc Hai : Chị Dung
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Lan
†  Chủ Nhật Ngày 15 Tháng Ba 2020
Chủ Nhật Thứ Ba Mùa Chay
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†  Chủ Nhật Ngày 22 Tháng Ba 2020
Chủ Nhật Thứ Bốn Mùa Chay
Bài Đọc Một : Chị Hoàng Oanh
Bài Đọc Hai : Anh Hạnh
Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn
†  Chủ Nhật Ngày 29 Tháng Ba 2020
Chủ Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Bài Đọc Một : Anh Thưởng
Bài Đọc Hai : Chị Bảo
Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Tần

Phong bì dành riêng cho Quỹ phát triển Giáo Phận
DDF để ở cuối nhà thờ, mong quý vị hăng say cam
kết giúp đỡ. Cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị.

