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SỰ SỐNG 
 

La-gia-rô chết ba ngày, 
Mồ chôn xác rữa, ai hay phận người. 

Phàm nhân sống chết ở đời, 
Tự nhiên theo luật, ơn trời trao ban. 

Ma-ry tin nhắn nài van, 
Chúa về thăm bạn, bệnh nan khó lành. 

Vài ngày lưu lại trong thành, 
Biết rằng ông chết, du hành hỏi han. 

Họ hàng thân quyến khóc than, 
Mar-tha gặp Chúa, kêu van đôi lời, 

Em con vắn số cuộc đời, 
Ơn Thầy cứu giúp, chưa rời thế gian. 

Quyền Thầy cao cả trên ban, 
Em con đã chết, yên hàn tấm thân. 

Ra đi tới mộ sát gần, 
Giê-su thổn thức, thế trần lệ rơi. 

Thương thay kiếp sống con người, 
Ngước lên cầu nguyên, tuyệt vời ân thiên. 

Bước ra khỏi mộ nhãn tiền, 
La-gia-rô sống, nhân hiền trời ban. 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng (Gioan 11:1-45) 

 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.  

GIAO ƯỚC MỚI 
 

Bài đọc đầu tiên hôm nay là một phân đoạn cực kỳ quan 
trọng, không chỉ trong lịch sử của dân Do Thái, mà còn 
đối với chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu, những người 
nhận diện trong đó một điềm tiên báo về hình thành của 
Thiên Chúa Giáo. Nhà tiên tri  loan báo rằng Thiên Chúa 
đã chọn để tha thứ cho loài người, và đó là dấu hiệu của 
ơn tha thứ của Thiên Chúa, một giao ước mới sẽ được 
thiết lập.  Đối chiếu giao ước mới với giao ước đã được 
thiết lập với Môi-se trên Núi Sinai, Tiên Tri Giê-rê-mia nói 
rằng giao ước mới sẽ được ghi tạc trong lòng dân chúng 
hơn là trên bảng đá. Truyền thống của cộng đồng sẽ 
không còn là người chịu trách nhiệm duy nhất của giao 
ước; do đó, Thiên Chúa sẽ trực tiếp nói chuyện và từng 
cá nhân với cá nhân, tha thứ tội lỗi và kêu gọi mọi người 
trở về với Thiên Chúa trong sự trung thành. Sẽ không 
còn chỉ tuân thủ bề ngoài với các quy định của Luật pháp; 
do đó, Thiên Chúa kêu mời một sự vâng lời phát xuất sâu 
thẳm từ trái tim của từng cá nhân một—-Chính sự vâng 
lời đó được nổi bật trong bài đọc thứ hai hôm nay, nơi 
tác giả, Thánh Phalô, lá thư của Ngài gửi tín hữu Do-Thái 
mô tả Chúa Giêsu là người trung gian của giao ước mới 
mà sự vâng phục đã khiến Ngài trở thành nguồn cứu rỗi 
cho tất cả những ai, đến lượt mình, vâng lời ngài.   
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Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
   THÁNG BA 2021  -  Năm B 

   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 
   Chủ Nhật ,  ngày 25 Tháng Tư 2021—Chúa Chiên Lành 

 GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN THÁNH  

  Chủ Nhật Lễ Lá - 28 Tháng Ba 2021 
          Chương trình thánh lễ như thường lệ 
  Thứ Năm Tuần Thánh  - Mồng 1 Tháng Tư 2021 
 6:00 PM - Thánh Lễ Rửa Chân - Song Ngữ (Anh/Tây-ban-Nha) 

  Thứ Sáu Tuần Thánh  -  Mồng 2 Tháng Tư 2021 
        Thánh Lễ Anh Ngữ - 4:00PM chiều 
        Thánh Lễ Tây-Ban-Nha - 5:30PM chiều 
        Thánh Lễ tiếng Việt - 7:00PM chiều 
  Thứ Bảy—Vọng Phục Sinh - Mồng 3 Tháng Tư 2021 
             6:00 PM - Thánh Lễ Song Ngữ (Anh/Tây-ban-Nha) 

  Chủ Nhật Phục Sinh - Mồng 4 Tháng Tư 2021                            
              Chương trình thánh lễ như thường lệ 


