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NƯỚC TRƯỜNG SINH 

Chúa ngồi bên giếng nước trong, 
Nơi thành ngoại giáo, trong lòng hân hoan. 

Một người phụ nữ lo toan, 
Khoảng giờ thứ sáu, hoàn toàn vắng tanh. 

Tông đồ môn đệ vào thành, 
Một mình xách nước, giờ lành tránh dân. 

Chúa xin nước uống cận lân, 
Ngạc nhiên ‘sao thế’, khác phần dân ta. 

Ông người Do-thái kia mà, 
Không quyền giao thiệp, ông cha bao đời. 

Ta cho nước uống bởi trời, 
Trường sinh mạch sống, mọi thời Chúa ban. 

Giếng sâu nước cạn khô khan, 
Lấy đâu nước đó, đổ tràn khắp nơi. 

Cho tôi nước uống từ trời, 
Hồn thiêng giải khát, tuyệt vời biết bao. 

Mở lòng đón nhận dạt dào, 
Phụng thờ Thiên Chúa, khát khao tâm hồn 

Tinh thần chân lý kính tôn, 
Niềm tin  phó thác, ơn khôn ở đời. 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng (Gioan 4:5-42) 

     CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

THÁNG BA—2021 

                Ý truyền giáo–Cầu cho các tín hữu  
                 siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. 

Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích 
Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm 

nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.  

TRUNG TÍN TRỌN VẸN  
      Trong những tuần trước, chúng ta đã thông biết 
chủ đề của giao ước — như một sự chuẩn bị cho 
giao ước Rửa Tội được cử hành vào Lễ Phục sinh — 
chiếm một vị trí quan trọng trong chu kỳ các bài đọc 
Mùa Chay của chúng ta. Khái niệm của giao ước 
như một mối quan hệ giữa hai đương sự mưu tìm 
kỳ vọng về trách nhiệm giải trình lẫn nhau và sự 
trung thành với các điều khoản của giao ước.  
        Khi Thiên Chúa thiết lập giao ước với dân Do 
Thái trên Núi Sinai, đó là lời cam kết về sự bảo vệ 
của Thiên Chúa, và giao ước ấy sẽ mãi mãi cho phép 
họ tiếp cận quen thuộc với tư cách là Dân được 
Chúa chọn. Về phần họ, người dân Do Thái phải 
tuân theo các mệnh lệnh của luật pháp, được tóm 
tắt cô đọng nhất ở đây dưới hình thức Mười Điều 
Răn. Để được dự phần trong mối quan hệ giao ước 
với Chúa, Thiên Chúa đòi hỏi một mối quan hệ độc 
quyền, giống như tư cách môn đồ với Chúa Giêsu — 
được nghi thức hóa trong  Bí Tích Rửa Tội — đòi hỏi 
sự trung thành trọn vẹn vào Ngài và không ai khác.                                               
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Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
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   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 

  QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN 

 ( DDF )  2021 
        Mỗi năm một lần, Đức Giám Mục 
mời gọi mỗi 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. 
         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 !! 

 


