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Thánh Lễ
Thứ ba- Thứ sáu
6.30 pm- Trung Tâm
Thứ bảy
6.00 pm- Trung Tâm
Chúa Nhật
9.00 am - Trung Tâm
5.30 pm - Trung Tâm
Lễ Trọng trong tuần
7.30 pm – Trung Tâm

Bí Tích Hòa Giải
Trước Thánh Lễ
Bí Tích Xức Dầu
Thứ sáu đầu tháng
6.30pm
Bí Tích Thánh Tẩy
Chúa Nhật đầu tháng 10.00am
Bí Tích Hôn Phối
Liên lạc với Linh Mục trước
6 tháng. (Giấy tờ & khoá học)
Giờ chầu
Kính Lòng Chúa Thương Xót
Vào mỗi Chúa Nhật
3.00pm – Trung Tâm

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - Năm B
“Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”.

Bài Đọc I:

Kn 1:13-15

Đáp Ca:
Bài Đọc II:

Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
2 Cr 8:7,9,13-15 “Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó”

Alleluia , Alleluia! – Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống,
Chúa có những lời ban sự sống đời đời– Alleluia.
Bài Phúc Âm: Mc 5:21-43 “Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”.
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
8/7

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chúa Nhật

6.30pm
6.30pm
6.30pm
6.30
6.00pm
9.00am
5.30pm

Thánh Tôma Tông Đồ, lễ kính.
Tuần XIII Thường niên.
Tuần XIII Thường niên.
Tuần XIII Thường niên. Thứ Sáu đầu tháng.
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

LỚP KINH THÁNH TỐI THỨ BA 3/7: Mc 6:1-6

Báo Cáo Tài Chánh:
Bao thư xin tiền lần II tài khoá 2018-2019 đã có sẵn tại Trung tâm, xin những ai đã đăng ký lấy về.
LEGIO MARIAE: Xin kính mời Curia và ba đội Legio họp sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 8/7/2018.

NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU (AMORIS LAETITIA)
Tha thứ tất cả
103. Những đôi vợ chồng yêu thương nhau và thuộc về nhau nói tốt về nhau, họ tìm cách nêu lên
mặt tốt của người bạn đời chứ không phải điểm yếu hay những sai lầm của người ấy. Bất luận
trường hợp nào, họ đều giữ im lặng để không làm hại thanh danh người kia. Tuy nhiên, đây
không chỉ là một hành động bên ngoài nhưng xuất phát từ một thái độ nội tâm. Đây cũng không
phải là việc của kẻ ngây thơ bảo rằng mình không thấy những khó khăn và những điểm yếu của
người kia, mà đúng hơn là mình nhìn những điểm yếu và sai lầm ấy trong một bối cảnh rộng lớn
hơn; họ nhắc nhớ rằng những khuyết điểm ấy chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ bản
thân của người kia. Một sự bất bình trong quan hệ không là tất cả mối quan hệ. Vì thế chúng ta
có thể chấp nhận một cách đơn sơ rằng tất cả chúng ta đều là một hỗn hợp phức tạp của ánh sáng
và bóng tối. Người kia không chỉ là người gây cho tôi nỗi bực mình mà còn có nhiều điều khác
phong phú hơn thế nữa. Cũng vì thế, tôi không có ý đòi hỏi tình yêu của người ấy phải hoàn hảo
thì mới được trân trọng. Người kia yêu tôi bằng chính con người thực tế của người ấy và trong
khả năng của người ấy, với những giới hạn của người ấy, nhưng nói rằng tình yêu của người ấy
không hoàn hảo không có nghĩa rằng nó giả trá hay không chân thực. Nó vẫn chân thực cho dù
giới hạn và phàm trần. Do đó, nếu kì vọng quá nhiều, thì một cách nào đó, người ấy sẽ cho tôi
hiểu, người ấy không thể mà cũng sẽ không chấp nhận việc sắm vai Thiên Chúa để mà đáp ứng
mọi nhu cầu của tôi. Tình yêu sống chung với sự bất toàn, “dung thứ tất cả” và biết im lặng trước
những giới hạn của người mình yêu.
Tin tưởng
104. Panta pisteuei. [Tình yêu] “tin tưởng tất cả”. Do mạch văn ở đây “tin” không được hiểu
theo nghĩa thần học, nhưng theo nghĩa “tin tưởng” mà chúng ta vẫn dùng. Vấn đề không chỉ là
không nghi ngờ người kia đang nói dối hay lừa lọc ta. Sự tin tưởng căn bản ấy nhận ra ánh sáng
được thắp lên bởi Thiên Chúa khuất ẩn đàng sau bóng tối, hoặc như cục than hồng vẫn còn cháy
đỏ bên dưới đống tro.
105. Chính sự tin tưởng này làm cho một mối tương quan được tự do. Ta không cần phải kiểm
soát người kia, bám theo từng bước chân của người ấy để không cho người ấy thoát khỏi tay ta.
Tình yêu thì tin tưởng, để cho nó tự do, từ chối kiểm soát mọi sự, chiếm hữu, thống trị. Sự tự do
này, vốn có thể tạo ra những không gian độc lập, mở ra với thế giới và đón nhận những kinh
nghiệm mới, giúp các tương quan thêm phong phú và mở rộng. Bằng cách đó, vợ chồng sẽ san
sẻ cho nhau niềm vui về tất cả những gì họ lãnh nhận và học được từ bên ngoài phạm vi gia
đình. Đồng thời, tự do giúp người ta có được sự chân thành và minh bạch, vì khi biết rằng mình
được những người khác tin tưởng và chân tình quí trọng lòng tốt thì sẽ cởi mở mà không giấu
diếm điều gì. Một người mà biết rằng những người khác luôn nghi ngờ mình, hoặc xét đoán mà
không chút cảm thương và không yêu thương mình vô điều kiện, thì người đó sẽ có khuynh
hướng giữ kín các bí mật của mình, che giấu các tội lỗi và yếu đuối của mình, và sống giả dối.
Trái lại, một gia đình mà trong đó sự tin tưởng vững vàng đầy yêu thương ngự trị, và là nơi cho
người ta luôn quay về trong tin tưởng dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra, gia đình ấy sẽ giúp các thành
viên sống căn tính đích thật của mình, và đương nhiên loại trừ sự lừa gạt, giả tạo, và dối trá.

