CHỦ NHẬT, Ngày 28 Tháng Hai 2021 — TUẦN THỨ HAI MÙA CHAY
LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ (Mark 9:2-10).

CHỨNG KIẾN

Chúa cùng môn đệ lên cao,
Bài đọc thứ nhất hôm nay tiếp tục trình thuật “lịch sử ơn
Biến
hình
sáng láng, bước vào đám mây.
cứu độ” mà chúng ta nghe trong suốt Mùa Chay năm nay.
Áo
Người chói lọi trời tây,
Câu chuyện của ngày hôm nay là một trong những câu
Tông đồ hiện diện, ngất ngây tâm hồn.
chuyện được yêu thích nhất trong truyền thống dân Do
Môi-sen xuất hiện kính tôn,
Thái (chắc chắn là Thánh cả Giuse đã kể câu chuyện cho
Ê-li-a đến, thiền môn dự phần.
trẻ Giêsu nghe để huấn luyện cho Ngài theo phương
Ở đây tốt lắm ẩn thân,
hướng đức tin của dân Do-Thái); các tổ phụ đầu tiên của
Ba lều xin dựng, cõi trần linh thiêng.
Giáo Hội rất thích phương hướng đức tin này như một
Đám mây bao phủ tư riêng,
phương tiện giải thích sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập
Các ông hoảng sợ, thần thiêng đón chào.
tự giá. Giọng điệu tổng thể của bài đọc thứ nhất, thánh
Tòa mây lên tiếng xen vào,
vịnh và bài đọc thứ hai có vẻ hơi mâu thuẫn với sự sáng
Con Ta Yêu Dấu, từ cao vọng về.
Hãy nghe Lời Chúa mọi bề,
chói của Tin Mừng, cho đến khi chúng ta nhớ rằng, cuộc
Loan
tin cứu độ, trọn thề trung kiên.
Biến Hình được đặt làm Tin Mừng cho Chúa Nhật hôm
Khổ đau cõi chết trước tiên,
nay, để nhắc nhở chính xác cho chúng ta về vinh quang
Ngày
sau
sống lại, nơi miền trường sinh.
đang chờ đợi những ai sống trung thành và vâng theo
thánh ý Chúa. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là dự (Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô (9:2-10)
đoán vinh quang về sự phục sinh của Ngài; đối với chúng
QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN
ta, đó là một cái nhìn thoáng qua về số phận của những
( DDF ) 2021
người, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng tuần trước,
Mỗi năm một lần, Đức Giám Mục mời gọi mỗi
tiếp tục, ăn năn và tin vào Tin Mừng. Bản quyền © J. S. Paluch Co.
người trong giáo phận chúng ta cam kết hỗ
trợ vào các tiến trình và mục vụ của giáo phận
để nâng đỡ giáo hội chúng ta.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa












THÁNG HAI 2021 - Năm B
Chủ Nhật, Ngày 28 Tháng Hai 2021
Chủ Nhật Thứ Hai Mùa Chay — Chị Hoàng Oanh
THÁNG BA 2021 - Năm B
Chủ Nhật, Mồng 7 Tháng Ba 2021
Chủ Nhật Thứ Ba Mùa Chay — Chị Nhàn
Chủ Nhật, Ngày 14 Tháng Ba 2021
Chủ Nhật Thứ Tư Mùa Chay — Chị Nga
Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng Ba 2021
Chủ Nhật Thứ Năm Mùa Chay — Chị Dung
Chủ Nhật, Ngày 28 Tháng Ba 2021
Chủ Nhật Lễ Lá — Anh Hậu
THÁNG TƯ 2021 - Năm B
Thứ sáu , Mồng 2 Tháng Tư 2021
Thứ sáu Tuần Thánh —— Chị Nga
Chủ Nhật , Mồng 4 Tháng Tư 2021
Đại lễ Chúa Phục Sinh —- Chị H.Oanh
Chủ Nhật Thứ Hai Phục Sinh , 11 Tháng Tư 2021
Lễ Chúa Tình Thương —- Chị Nhàn
Chủ Nhật ngày 18 Tháng Tư 2021
Chủ Nhật Thứ Ba Phục Sinh —- Chị Dung

Nỗ lực này là một phương tiện để tất cả
chúng ta có được cơ hội cùng nắm tay xây
dựng Hội thánh bằng cách chia sẻ những ân huệ mà
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta
Chúng tôi hoan nghinh lòng nhiệt tình ủng hộ Quỹ
Phát Triển Giáo Phận hàng năm (DDF ) 2021 cho Giáo
Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. Xin hãy lắng
đọng tâm hồn và cầu nguyện về muôn vàn ơn phước
mà quý vị được kêu gọi để chia sẻ với Gia đình Công
giáo quý vị.
Quý vị quyết định quyên góp trong năm nay, qua
hình thức sau ...
1) Quý vị có thể đóng góp một lần.
2) Quý vị có thể thực hiện 10 tài khoản thanh toán
hàng tháng.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cảm ơn quý vị đã
nhiệt tình ủng hộ !!
CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG HAI, 2021
Cầu cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo
lực, để họ được xã hội bảo vệ và những
đau khổ của họ được quan tâm và lắng nghe.

