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Thông tin ngày 13 tháng 9 năm 2020 
 
Chúc Mừng 

    Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9, quan thầy quý anh chị em trong Ban Kinh Tài, Kiến Thiết, Điện và 
Âm Thanh.  Trong dịp này, giáo xứ cám ơn quý anh chị và gia đình đã đóng góp thời giờ, khả năng, sức khỏe để 
phục vụ giáo xứ trong âm thầm. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện của Đức Mẹ La Vang, ban cho quý 
anh chị và gia đình được mọi sự bằng an,  được muôn ơn lành hồn xác để chúng ta chung tay xây dựng Giáo 
Hội và Quê Hơng qua Giáo Xứ. 

 
    Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi cũng là quan thầy của dòng Mẹ Đấng Cứu Thế (Dòng Đồng Công trước đây).  Xin 

Thầy, quý ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện để dòng được thêm nhiều ơn gọi mới, xin Chúa và Đức 
Mẹ thánh hóa dòng để quý cha quý thầy được hăng say phục vụ Giáo Hội và mở mang  nước Chúa. 
 
Thông Báo 
      Trong thời gian thử nghiệm, Giáo xứ sẽ có hai Thánh Lễ vào Chúa Nhật từ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 trở 
đi.  
Nếu quý vị nào cảm thấy mình không được khỏe, bị ho hay bị sốt, xin quý vị ở nhà và tham dự Thánh 
Lễ trực tuyến để bảo vệ cho mình và cho người khác. 

 
    8:30 sáng Thánh Lễ ngoài trời, xin quý vị đeo khẩu trang và đem theo ghế để ngồi.  Nếu tiên báo thời 

tiết sáng cn có thể mưa từ 70/100 trở lên thì Thánh Lễ không có và quý vị sẽ được thông báo trên các mạng của 
giáo xứ lúc 8 giờ tối hôm trước. 
 

    10:45 sáng Thánh Lễ trực tuyến trong nhà thờ, chỗ ngồi chỉ được 60 người trở lại, nếu quý vị đến muộn 
mà hết chỗ, quý vị có thể tham dự Thánh Lễ qua cửa sổ sau ca đoàn hay chúng ta về nhà để tham dự Thánh 
Lễ trực tuyến.  Xin không tham dự Thánh Lễ bằng cách ngồi trong xe. Mong quý vị thông cảm cho. 

    Nếu quý vị đi tham dự Thánh Lễ 10:45 sáng xin quý vị đi sớm, vô nhà thờ từ phía hành làng của các lớp 
học, đo nhiệt độ... và khi về chúng ta dùng lối cửa chính của nhà thờ. 

    Việc rước lễ, xin quý vị đứng tại chỗ và thừa tác viên Thánh Thể sẽ đưa Mình Thánh đến chỗ của quý vị.  Ai 
có đủ điều kiện và muốn rước lễ xin đưa tay ra phía trước để các thừa tác viên biết để phục vụ quý vị.  Và nếu 
không có gì ngăn trở, vì bệnh tật, xin quý vị rước lễ bằng tay để giúp cho quý vị Thừa Thác Viên Thánh Thể và 
giúp cho những anh chị em rước lễ sau chúng ta được an toàn.   

    Để gìn giữ cho mình và cho những người khác, chúng ta luôn thi hành những chỉ thị của chính quyền và 
sự chỉ dẫn của địa phận là đeo khẩu trang, cách nhau 6 feet, rửa tay bằng chất khử trùng... 
 
Năm Học Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Khóa 2020-2021  
Chương trình bắt đầu từ Chúa Nhật 13 tháng 9 năm 2020 trên online. 

• Từ 12:30 đến 1:20 trưa sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. 
• Từ 01:30 đến 2:20 trưa các lớp giáo lý. 

  
    Chúng ta cầu nguyện cho quý phụ huynh, quý trưởng, quý trợ tá, quý thầy cô, và mọi người đang giúp các 

em trong những chương trình trên và các em được luôn mạnh khỏe và cầu cho các em học hành tấn tới để trở 
thành những người có ích cho xã hội và xây dựng Giáo Hội trong tương lại. 

    Xin quý phụ huynh nhắc nhở và giúp các em tham dự các giờ học cho đúng giờ.  Cám ơn sư cộng tác của 
quý vị. 
 
 



 ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 3:  Thiên Chúa là bạn, là đồng minh của chúng ta – Phần II 
 
Chỉ cần chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao để biết tạ ơn 
Lời cầu nguyện của con người được liên kết chặt chẽ với cảm giác kinh ngạc. Kích thước của con người vô cùng nhỏ bé nếu so với kích thước 
của vũ trụ. Thành tựu lớn nhất của con người dường như là rất nhỏ nhoi ít ỏi … Thật ra con người chẳng là gì cả. Trong lời cầu nguyện, chúng 
ta xác nhận cảm giác của lòng thương xót. Không có gì tồn tại một cách tình cờ: bí mật của vũ trụ nằm trong một ánh mắt nhân từ mà ai đó gặp 
thấy trong mắt chúng ta. Thánh vịnh nói rằng chúng ta được tạo ra chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều 
thiên (x. 8,6). Mối quan hệ với Thiên Chúa là sự vĩ đại của con người: sự đăng quang của con người. Theo tự nhiên, chúng ta gần như không là 
gì, nhưng theo ơn gọi, chúng ta là con của vị Quân vương vĩ đại! 

Đó là một kinh nghiệm mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua. Nếu cuộc sống, với tất cả sự cay đắng của nó, đôi khi có nguy cơ làm món 
quà cầu nguyện trong chúng ta bị nghẹt thở, thì chỉ cần chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao, một hoàng hôn, một bông hoa …, để thắp lại tia 
sáng của lời tạ ơn. Kinh nghiệm này có lẽ là điều căn bản của trang đầu tiên của Kinh Thánh. 

Cầu nguyện là sức mạnh của hy vọng 
Khi trình thuật Kinh thánh tuyệt vời về Sáng tạo được viết, dân tộc Israel đang sống những ngày không hạnh phúc. Một thế lực thù địch đã chiếm 
giữ đất nước, nhiều người bị lưu đày, và họ đang làm nô lệ ở Mesopotamia. Không còn quê hương, không còn đền thờ, không còn đời sống xã 
hội và tôn giáo, không còn gì. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ trình thuật vĩ đại về Sáng tạo, một người nào đó bắt đầu tìm lại được lý do để tạ ơn, để ca ngợi Thiên Chúa vì sự hiện hữu. 
Cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của hy vọng. Khi cầu nguyện, hy vọng gia tăng, và chúng ta tiến bước. Cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng. 
Hy vọng có đó, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta mở cánh cửa của hy vọng. Bởi vì những người cầu nguyện bảo vệ những chân lý cơ bản; họ là 
những người lặp lại, trước hết là cho chính họ và sau đó là cho tất cả những người khác: bất chấp mọi vất vả và thử thách, bất chấp những ngày 
khó khăn, cuộc sống này tràn đầy ân sủng và làm họ kinh ngạc. Và như vậy nó phải luôn được bảo vệ và gìn giữ. 

Cầu nguyện chiếu sáng tâm hồn, con tim, gương mặt của chúng ta 
Những người nam nữ cầu nguyện biết rằng hy vọng mạnh mẽ hơn sự nản lòng. Họ tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, và chắc chắn một ngày 
nào đó nó sẽ chiến thắng, ngay cả khi trong những thời điểm và cách thế mà chúng ta không biết. Những người nam nữ cầu nguyện mang ánh 
sáng phản chiếu trên gương mặt họ: bởi vì, ngay cả trong những ngày u tối, mặt trời không ngừng chiếu sáng họ. Cầu nguyện chiếu sáng tâm 
hồn chúng ta, trái tim và gương mặt của chúng ta, ngay cả những lúc tăm tối, ngay cả trong thời gian đau khổ nhất. 

Người mang niềm vui 
Tất cả chúng ta đều là người mang niềm vui. Anh chị em có nghĩ như thế không? Bạn là một người mang niềm vui? Hay bạn thích là người 
mang tin xấu khiến cho buồn sầu? Cuộc sống này là món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: và nó quá ngắn để hưởng thụ nó trong nỗi 
buồn, trong cay đắng. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa, hãy hạnh phúc vì đơn giản là được sống. Chúng ta hãy ngắm nhìn vũ trụ, chiêm ngắm vẻ đẹp 
và cũng ngắm nhìn các thánh giá của mình và nói: “Nhưng Chúa hiện hữu, Chúa đã tạo nên chúng con như thế vì Chúa.” Và chúng ta cảm thấy 
sự thanh tĩnh của con tim, điều khiến chúng ta tạ ơn và chúc tụng Chúa. 

Cảm ơn là lời cầu nguyện đẹp nhất 
Chúng ta là con cái của vị Vua vĩ đại, của Đấng Tạo Hóa, chúng ta có khả năng đọc dấu ấn của Người trong toàn thể công trình Sáng tạo. Chúng 
ta chăm sóc công trình sáng tạo đó nhưng trong nó có dấu ấn của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tạo dựng nó. Xin Chúa giúp chúng ta luôn 
hiểu được điều này cách sâu sắc và giúp chúng ta nói lời “cảm ơn”, và lời cảm ơn đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời. 

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-05/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-cau-nguyen-giup-hy-vong.html 

 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Trực Tuyến:              10:45AM 
       
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Vì lý do bịnh dịch nên các sinh hoạt tạm ngưng. 
  

Hôn Phối: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-05/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-cau-nguyen-giup-hy-vong.html


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


