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Bàn tiệc

THÁNH THỂ
Mầu nhiệm hiệp thông
tìnH yêu đượC ChIa

AI NẤY ĐỀU ĐƯỢC NO NÊ

"Người cầm lấy năm chiếc bánh và
hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các
môn đệ, các ông này phân phát cho
dân chúng. Mọi người đều ăn no."
Mt 14:19-20

giúp chúng ta tìm
ra lờ i giải đáp cho
những vâń
nạn
trên. Chúa Giêsu
không búng ngón
tay để rồi bánh và
cá xuất hiện cách
ma thuật theo ý
muốn.
Nhưng
Người hỏi các môn
đệ có gì và truyên
̀ :
"các con hãy cho họ ăn" (Mt 14, 16); Người
kêu gọi các ông chia sẻ : "năm cái bánh và
hai con cá " (Mt 14, 17) mà các ông đang có
trong tay.

Ngày nay Chúa Giêsu cũng làm như vậy.
Người xin chúng ta chia sẻ những tài
nguyên trái đất. Điều được biết rõ, ít nhất
về thức ăn, là trái đất chúng ta có khả
Con sô:́ "năm chiếc bánh và hai con cá vớ i năng nâng đỡ hơn một tỷ người nữa đang
năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và ở trên mặt đất này.
con trẻ " (Mt 14, 21), cho thâý sự mât́ cân Chúa Giêsu mờ i gọi chúng ta, "hãy cho họ
bằng quá lớn giữ a thự c phâm
̉ với nhu cầu ăn". Chỉ cần i ́t mà có một chút tình yêu, ti ́
của con ngườ i. Chúng ta cũng đang phải chút vật chât́ để khắc phục nạn đói, thân
đối diện với thảm họa chết người như xác và tâm hồn. Chút ít ây,
́ chúng ta đặt
dịch Covid. Thế giới vẫn đang bất lực. Hỏi: vào tay Chúa. Thiên Chúa sẽ thự c hiện
ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận viết: chúng ta có thể làm gì?
nhữ ng điêu
̀ kỳ diệu.

“Con muốn hỏi: ‘Cách gì đẹp lòng
Một chi tiết trong bài Tin Mừng có thể
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”.
(Đường Hy Vọng #349).Bí tích
Thánh Thể là ‘nguồn mạch và tột
7pm thứ Bảy - 9am Chúa Nhật
đỉnh của đời sống Kitô hữu’ (GH
11), là trung tâm điểm của Phụng
Vụ vì cử hành mầu nhiệm Vượt
Qua, ‘mầu nhiệm Chúa Kitô hoàn
7g chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu
tất công trình cứu độ chúng ta’
(GLCG 1068).

LM Nguyễn Văn Độ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ tại Trung Tâm
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
Chương trình

Tham dự Thánh Lễ cách “trọn
vẹn, ý thức và linh động”, và “qua
cuộc sống biểu lộ cho người khác
thấy mầu nhiệm Chúa Kitô và bản
tính đích thực của Hội Thánh
chân chính” (PV 2) là cách tốt
nhất thể hiện lòng yêu mến Chúa.

GIẢI TỘI

Tại TRUNG TÂM: Các ngày trong
tuần từ thứ Hai - thứ Bảy:
6:30pm - 7:00pm
Chúa Nhật: 8:30am - 9:00am
Khi vào toà giải tội nhớ mang
khẩu trang

GHI DANH
tham dự Thánh Lễ
Để bảo vệ sự an toàn sức khoẻ và tránh
lây lan dịch bịnh, xin tất cả những ai muốn
tham dự Thánh Lễ hãy ghi danh.
Quý vị có thể ghi danh qua online:
www.cdcktpsstockton.com
hay qua phôn: Thủ quỹ Nguyễn Trân: 209954-6554 hoặc Phó nội vụ Thạch Châu:
209-601-2001 hoặc Chủ tịch Nguyễn
Quang: 209-403-3747.
N.B: Khi đi tham dự Thánh Lễ,
xin quý ông bà anh chị em nhớ
mang theo ghế riêng của mình.

