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Phó Ngoại Vụ: A. Phạm Đức Tuấn
Phó Nội Vụ : A. Nguyễn Đình Dương

9378 2681
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Uỷ Viên Kỹ Thuật: A.Nguyễn Hữu Minh 6261 7095
Uỷ Viên Tài Chánh: C. Đinh Thị Vẻ

9375 1540

Ủy viên Nhân Sự : A. Nguyễn Tiến Hòa 0424399848
Thư Ký: C. Nguyễn Thị Khánh Vân

9248 7274

Phụ trách Giới Trẻ: A. Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh:
Ông Hoàng Minh Tân 9471 9485 & 0439 929 544

Trường Việt Ngữ
A. Phạm Đức Khiêm
9271 5316
(Mob) 0418 959 045
Trưởng Ban Thừa Tác Viên/ Giúp Lễ
A. Vũ Bình 0466 502 090
Phụ Trách Quảng Cáo trên Tin Yêu
A. Hoàng Hữu Hùng 0417 703 154
Email: hoang-duong@hotmail.com
Trưởng Ban Vệ Sinh
A.Nguyễn Minh
0450 096 788
Phụ Tá
C. Nguyễn Thị Thơm 0431 018 794

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 XV THƯỜNG NIÊN - Năm B
Bài Đọc I:

Đáp Ca:
Bài Đọc II:

Am 7:12-15 “Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta.”

Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Ep 1:3-14 “Ngài đã chọn chúng

ta trong Ngài trước khi tạo dựng thế gian.”

Alleluia , Alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người,
thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa– Alleluia.
Bài Phúc Âm: Mc 6:7-13 “Người bắt đầu sai các ông đi.”
16/7
17/7
18/7
19/7
20/7
21/7
22/7

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 XV Thường niên.
Tuần XV Thường niên
Tuần XV Thường niên.
Tuần XV Thường niên.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

1/ SẼ KHÔNG CÓ LỚP KINH THÁNH từ thứ ba 19/7 đến thứ ba 21/08.
2/ LỚP KINH THÁNH SẼ BẮT ĐẦU LẠI VÀO THỨ BA 28/08,
với đoạn Phúc Âm Mác-cô 7:1-8, 14-15, 21-23

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.

NGHI THỨC LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: chiều Thứ Bảy ngày 4
tháng 8, nhân dịp Đức Cha Phụ Tá Donald Sproxton đến Cộng Đoàn dâng lễ cho giới trẻ của TGP,
ngài sẽ làm phép Tượng Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dựng ở bên cạnh nhà xứ vào lúc 5.45pm.
Kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em đến tham dự đông đủ. Và xin mọi người tập trung tại trước
tượng đài lúc 5.30pm để tham dự nghi thức làm phép tượng do ngài làm chủ sự.
Lm Quản Nhiệm

NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU (AMORIS LAETITIA)
Chịu đựng tất cả.
109. Trong đời sống gia đình, cần vun xới sức mạnh của tình yêu này, điều giúp chúng ta chiến đấu
chống lại sự dữ đe dọa gia đình. Tình yêu không để mình bị không chế bởi lòng oán hận, bởi sự coi
thường người khác, bởi ước muốn gây tổn thương hoặc trả thù. Lí tưởng Kitô giáo, đặc biệt trong gia
đình, là tình yêu bất chấp mọi sự. Đôi khi, tôi ngưỡng mộ, chẳng hạn như, thái độ của những người đã
phải chia tay với người bạn đời để tự bảo vệ mình khỏi bạo hành, tuy nhiên, vì tình bác ái phu phụ vốn
vượt qua cảm tính, họ vẫn cố gắng giúp đỡ người bạn đời, dù qua trung gian nhờ một người khác, trong
những khi người bạn đời đau ốm, gặp đau khổ hay hoạn nạn. Đây cũng là một tình yêu bất chấp tất cả.

Lớn lên trong tình bác ái phu phụ
120. Bài ca đức mến của Thánh Phaolô mà chúng ta đã đọc qua, cho phép chúng ta chuyển sang đề tài
tình bác ái phu phụ. Đây là tình yêu nối kết giữa vợ và chồng, một tình yêu được thánh hóa, được làm
cho phong phú và được chiếu sáng bởi ân sủng của Bí tích Hôn Phối. Đó là một “kết hợp tình cảm”, có
tính thiêng liêng và hi sinh, nhưng trong đó kết tụ sự dịu dàng của tình bạn và niềm đam mê tình ái, mặc
dù nó vẫn có thể tồn tại cả khi các cảm xúc và đam mê lụi tàn. Đức Giáo Hoàng Piô XI dạy rằng tình
yêu này thấm đượm các bổn phận của đời sống hôn nhân và được nhìn nhận là tình yêu ưu việt nhất.
Quả thật, được thông ban bởi Thánh Thần, tình yêu mãnh liệt này là một phản ánh của giao ước bền chặt
giữa Đức Kitô và nhân loại, mà đỉnh cao là sự tự hiến đến cùng của Người trên thập giá. “Thánh Thần
mà Chúa tuôn đổ sẽ trao ban cho chúng ta một quả tim mới và làm cho người nam và người nữ có khả
năng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Tình yêu phu phụ đạt tới sự viên mãn vốn
đã hàm ẩn nội tại bên trong nó, tức là tình bác ái phu phụ.”
120. Hôn nhân là một dấu chỉ quí giá, vì “khi một người nam và một người nữ cử hành Bí tích Hôn
Phối, thì có thể nói, Thiên Chúa được “phản chiếu” nơi họ, và Ngài ghi khắc trong họ những nét phác
thảo đặc thù và dấu ấn tình yêu không thể xóa nhòa của Ngài. Hôn nhân là linh ảnh của tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng ta. Ngay Thiên Chúa, thật vậy, cũng là hiệp thông: Ba Ngôi Vị – Chúa Cha, Chúa
Con, Chúa Thánh Thần – hằng sống từ muôn thuở cho đến muôn đời trong sự hiệp nhất hoàn hảo. Và
đây chính là mầu nhiệm Hôn nhân: Thiên Chúa làm cho hai vợ chồng trở thành một cuộc đời duy nhất”.
Điều này bao gồm những hệ quả rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, vì hai vợ và chồng, “nhờ Bí tích,
được mang lấy một sứ mạng đặc thù và đích thực, để khởi đi từ những việc đơn giản thông thường của
đời sống, họ có thể làm cho người ta thấy cụ thể tình yêu mà Đức Kitô dành cho Hội thánh trong khi
Người vẫn tiếp tục hiến mạng sống mình vì Hội thánh”.

