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CĐ CHÚA KITÔ PHỤC SINH

CHÚA NHẬT 14 A thường niên
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ
nâng đỡ bổ sức cho các ngươi."
Mt 11:28
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Không chịu đến với Chúa Giê-su, chẳng ai
có thể giải thoát ta khỏi cảnh vất vả lầm
than cơ cực? Không mang ách của Chúa
Giê-su, chẳng ai có thể cất đi cho ta những
gánh nặng ngột ngạt của cuộc đời và cái
ách hà khắc của thế gian đầy chết chóc.
Không chịu học với Chúa và trong trường
của Chúa mà chỉ học người đời và trường
đời, làm sao có thể lãnh hội được những
chân lý siêu nhiên và màu nhiệm Nước
Trời? Không hiểu biết những chân lý siêu
nhiên và không được mạc khải về mầu
nhiệm Nước Trời, làm sao biết sống cho
phải cái đạo làm người và làm con Chúa?

PHÉP THÁNH THỂ
có vị thế nào trong đời bạn?
Mỗi lần dâng Thánh lễ là mỗi lần tôi
được dịp giang tay đóng đanh chính
mình vào Thập giá với Chúa Giêsu,
cùng cạn chén đắng với Ngài...

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tìm đến
với Chúa, để được nghỉ ngơi bồi dưỡng
trong những lúc mệt nhọc; xin cho con
đến học với Người và học trong trường
của Người, để con được lãnh hội những
màu nhiệm Nước Trời và biết sống hiền
lành khiêm nhường trong lòng. Amen.

Đến với Chúa Giê-su, những kẻ bị ma quỷ
khống chế được giải thoát (x. Mt 8,28-34),
những kẻ ốm đau bệnh tật được chữa
lành và tội lỗi được tha thứ (x. Mt 9,1-8),
những người đã chết được sống lại và
những kẻ mù lòa được sáng mắt (x. Mt
9,18-30), những kẻ nghèo khó được nghe
Dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng
LM Giuse Nguyễn Văn Hữu
còn Thánh Thể là còn tất cả vì con có Tin mừng ...v.v.
“Con muốn hỏi: Cách gì đẹp lòng Chúa
hơn cả? Hãy tham dự Thánh lễ, vì
không kinh nào, không tổ chức, nghi
thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ
Chúa Giêsu trên Thánh giá” (Cố Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận)

Chúa Thiên Đàng dưới đất... (Trích Bài
Thuyết Trình tại Đại Hội Thánh Thể thế
giới, MEXICO 2004).
Nhiệm Tích Thánh Thể có vị thế nào
trong một ngày của bạn? trong một
tuần bảy ngày của bạn?
Tôi có coi Thánh Lễ là thời khắc tối
thượng trong ngày của tôi không? Để
thờ phượng Thiên Chúa, để tôn vinh sự
cao cả của Ngài, để dâng lên Ngài lời
chúc tụng và tạ ơn; xin Ngài tha thứ
mọi tội lỗi của tôi và của người khác
không?

Congratulations!
graduates
Class of 2020

Cộng Đoàn sẽ tổ chức một Thánh Lễ Tạ Ơn vào 6g
chiều thứ Bảy 25-7-2020 để tạ ơn Thiên Chúa và
cũng là dịp vinh danh, chúc mừng các em. Kính
mời phụ huynh của các em tham dự và Cộng Đoàn
hiệp thông cầu nguyện.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
6g chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu

Cộng Đoàn thật hãnh diện và chúc mừng các em
học sinh của Cộng Đoàn sau những năm tháng dùi
mài kinh sử đã tốt nghiệp cấp trung học hay đại
học:

ANDREW DO - CHRISTINA LE - HAN TRINH LUAN HO - MATTHEW NGUYEN - MARIA VO MONICA NGUYEN - NATHAN LE - NHU TRAN VIVIAN DINH

Thánh Lễ hằng ngày có được tôi coi là
một biến cố sung mãn của phụng vụ
mà trong đó tôi dâng lên Thiên Chúa
toàn thể ngày giờ của tôi, với những vui
buồn, những dự liệu, những thành
công và thất vọng không?

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

Hân hoan chúc mừng
các học sinh tốt nghiệp 2020

DANH tham dự Thánh Lễ
tại Trung Tâm GHI
Quý vị có thể ghi danh qua online:

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

6g chiều thứ Bảy & 10g sáng Chúa Nhật

www.cdcktpsstockton.com hay qua
phôn: Thủ quỹ Nguyễn Trân: 209-9546554 hoặc Phó nội vụ Thạch Châu: 209601-2001 hoặc Chủ tịch Nguyễn Quang:
209-403-3747.

