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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 XIV THƯỜNG NIÊN - Năm B
Bài Đọc I:

Ed :2-5 “Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.

Đáp Ca:
Bài Đọc II:

Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con.
2 Cr 12:7-10 “Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi,

để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi”

Alleluia , Alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời,
đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em– Alleluia.
Bài Phúc Âm: Mc 6:1-6 “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”.
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7

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

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

Tuần XIV Thường niên.
Thánh Bênêdictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Tuần XIV Thường niên.
Tuần XIV Thường niên.
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

LỚP KINH THÁNH TỐI THỨ BA 10/7: Mc 6:7-13
Chúa Nhật 8/7: Legio Mariae họp sau Thánh Lễ sáng hôm nay.

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.

NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU (AMORIS LAETITIA)
Hi Vọng
106. Panta elpizei: tình yêu không thất vọng về tương lai. Tiếp nối từ ngữ trước, diễn ngữ này chỉ niềm

hi vọng của người biết rằng người khác có thể thay đổi. Luôn hi vọng người khác một ngày nào đó có
thể trưởng thành bất ngờ tỏa ra vẻ đẹp cũng như những tiềm năng chưa từng được biết. Điều này không
có nghĩa là mọi sự sẽ thay đổi trong cuộc đời này. Từ đó biết chấp nhận rằng, dù mọi sự có thể không
xảy ra như ta mong ước, Thiên Chúa vẫn hoàn toàn có thể uốn thẳng những đường cong của người đó
và rút ra điều tốt lành nào đó từ sự dữ mà chúng ta phải chịu trong thế giới này.
107. Ở đây niềm hi vọng đạt mức trọn vẹn nhất của nó, vì nó hiểu chắc chắn về sự sống bên kia cái chết.

Con người ấy, với tất cả những yếu đuối của mình, được mời gọi đạt đến sự sống viên mãn trên thiên
quốc. Nơi đó, con người được biến đổi hoàn toàn bởi sự phục sinh của Đức Kitô, mọi yếu đuối, bóng tối
và bệnh tật của con người sẽ không còn tồn tại. Nơi đó, hiện hữu đích thực của con người sẽ chiếu sáng
với tất cả quyền lực của sự tốt lành và vẻ đẹp của nó. Điều này cũng cho phép chúng ta, giữa những
phiền muộn chồng chất của cuộc đời này, biết chiêm ngắm con người ấy bằng một cái nhìn siêu nhiên,
trong ánh sáng của đức cậy, và trông đợi sự viên mãn mà một ngày nào đó người ấy sẽ nhận được trong
Nước Trời, mặc dù hiện nay chưa nhìn thấy.

Chịu đựng tất cả.
108. Panta hypomenei có nghĩa là [tình yêu] chấp nhận mọi sự trái ý với một tinh thần tích cực. Nghĩa là

[tình yêu thì] đứng vững ngay giữa lòng môi trường thù nghịch. Không chỉ liên quan đến việc chịu đựng
một số phiền hà, mà còn hơn thế nữa: một sự đề kháng năng động và liên tục, có khả năng vượt qua mọi
thách đố. Đó là một tình yêu bất chấp tất cả, ngay cả trong những lúc hoàn cảnh lôi kéo sang hướng
khác. Nó chứng tỏ một mức độ anh hùng can trường nào đó, một sức mạnh chống lại mọi trào lưu tiêu
cực, một chọn lựa điều thiện không gì có thể lật đổ. Ở đây tôi nhớ đến những lời của Martin Luther
King, khi xác nhận lại lựa chọn tình huynh đệ ngay giữa các cuộc bách hại và bị sỉ nhục tồi tệ nhất:
“Nơi người ghét bạn nhất cũng có điều tốt lành nào đó; và ngay cả nơi dân tộc ghét bạn nhất cũng có
điều tốt lành nào đó; thậm chí nơi chủng tộc ghét bạn nhất cũng có điều tốt lành nào đó. Khi bạn bắt đầu
nhìn vào gương mặt của mỗi con người và thấy trong nơi thâm sâu con người ấy điều mà tôn giáo gọi là
“hình ảnh của Thiên Chúa”, thì bạn bắt đầu yêu người ấy bất kể mọi sự. Dù người ấy có làm gì đi nữa,
bạn vẫn thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở đó. Có một yếu tố của sự thiện mà bạn không bao giờ có thể
vứt bỏ được… Đây là một cách khác để bạn yêu kẻ thù: khi có cơ hội để bạn đánh bại kẻ thù, thì đó là
lúc bạn phải quyết định không được làm thế… Khi bạn vươn lên tới bình diện tình yêu, tới bình diện của
vẻ đẹp và sức mạnh lớn lao của tình yêu, thì điều duy nhất bạn tìm cách đánh bại là những hệ thống sự
dữ. Đối với những cá nhân bị mắc kẹt trong hệ thống ấy, bạn hãy yêu họ nhưng phải tìm cách đánh bại
hệ thống đó […] Lấy oán báo oán thì chỉ gia cố thêm sự tồn tại của oán hận và sự dữ trên đời này. Nếu
tôi đánh bạn và bạn đánh tôi, và rồi tôi đánh trả lại bạn, và bạn đánh trả lại tôi, cứ tiếp tục như thế, thì
đương nhiên, sẽ tiếp tục mãi không cùng. Đơn giản là sẽ không bao giờ chấm dứt. Từ phía nào đó phải
có người biết điều một chút, và đó là người mạnh. Người mạnh là người có thể chặt đứt dây xích oán
hận, dây xích của sự dữ… Một ai đó phải có đủ ‘lòng tin’ và có ‘đạo đức’ để chặt đứt dây xích ấy và
đưa vào trong chính cấu trúc của thế giới này yếu tố tình yêu mạnh mẽ đầy quyền năng”.

