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CHÚA NHẬT 24 A thường niên
thử tri ́ Phêrô. Tài cỡ mâý ông cũng chăn
̉ g
thê ̉ nào ti ́nh ra kêt́ quả của phép ti ́nh bảy
mươi con sô ́ bảy nhân với nhau, mà toán
học gọi là phép lũy thừ a: 7 lũy thừ a 70
ngay sau câu trả lờ i của Ngườ i. Nói rộng
ra là không thê ̉ đêm
́ được là bao nhiêu
lần.

TIN YÊU
PHỤC VỤ
I

I Nó G QOZï VN I YOT N
TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

Bài Tin mừ ng hôm nay, một lần nữ a Chúa
lại nhâń mạnh đêń côt́ lõi của Giáo lý Đứ c
Kitô là lòng yêu mên,
́ sự thứ tha, lòng
nhân từ của Thiên Chúa với nhân loại.

Quỹ

bác ái CônG Giáo

----- & ----cAtHoLiC ChArItIeS

Tổ chức Bác Ái Công Giáo thuộc
Giáo Phận Stockton đang hoạt động
không mỏi mệt trong thời gian đại
dịch và khủng hoảng kinh tế.. Giáo
Phận kêu gọi mọi tín hữu mở rộng
tấm lòng để đóng góp vào quỹ bác ái
này để Giáo Phận tiếp tục giúp đỡ
những người nghèo khổ, những gia
đình lâm vào túng cực và nhiều sự
chăm sóc nữa. Chúng ta có thể giúp
bằng cách đóng góp và kêu gọi
những người khác đóng góp.

CuốI TuầN 19, 20 ThánG 9 Năm
2020 Là Ngày QuYên Góp ChO
Quỹ Bác ái cônG gIáo. xIn Quý
Vị QuảNg đạI đónG Góp.

BÍ TÍCH KHAI TÂM
Các em lớp Xưng Tội & Rước
Lễ Lần Đầu sẽ được lãnh
nhận Chúa Giêsu Thánh Thể
lần đầu tiên vào
7Pm tHứ bảY 19-9-2020
tạI tRuNg tâm ĐứC bà pHù hộ
Các em lớp Thêm Sức sẽ
được lãnh nhận hồng ân
Chúa Thánh Thần vào
9Am cHúa nHậT 27-9-2020
tạI tRuNg tâm ĐứC bà pHù hộ

Can đảm sửa lỗi
"Thầy không bảo con phải tha đến
bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần
bảy". Mt 18:22
Bảy mươi lần bảy, một phép toán mới
nghe qua con tưởng có ngay đáp sô:́ 490
chứ là bao. Thê ́ nhưng đâu chi ̉ có thê,́ như
câu chuyện kê ̉ của Đứ c Hồng Y Phan- XiCô Xa-vi-ê Nguyêñ văn Thuận: Đứ c Giêsu
không phải là một ngườ i giỏi toán, vì
Ngườ i dám đôỉ 99 con chiên đê ̉ tìm lâý 01
con bi ̣ lạc đàn. Lần này xem ra Chúa muôn
́

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Tha thứ cho nhau là điều kiện để được
Thiên Chúa tha thứ.Tha thứ không giới
hạn và tha thứ tận đáy lòng. Tha tận đáy
lòng nghĩa là tha và quên hoàn toàn, như
không có chuyện gì đã xảy ra giữa hai
người. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu
dạy chúng ta xin: “Xin tha tội cho chúng
con như chúng con cũng tha cho những
người có lỗi với chúng con”. Chúa lấy mức
chúng ta tha thứ cho nhau làm thước đo
để tha thứ, chúng ta tha thế nào thì Cha
trên trời cũng tha cho chúng ta như vậy.
Trong “bài giảng trên núi,” Chúa Giêsu đã
dạy, không những “chớ trả thù” mà phải
“yêu kẻ thù” nữa, “như vậy anh em mới
được trở nên con cái của Cha anh em,
Đấng ngự trên trời”. Và Chúa kết luận:
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha
anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt
5, 38-48). Tha thứ tận đáy lòng là một cách
thức nên hoàn thiện như Cha trên trời:
hoàn thiện về lòng yêu mến, vì Thiên
Chúa là Tình Yêu.

7pm thứ Bảy - 9am Chúa Nhật

Trả thù là khuynh hướng nhân loại, tha
thứ là hồng ân Thiên Chúa. Quan toà có
thể không tha thứ cho tội nhân, nhưng
Thiên Chúa luôn tha thứ cho người tội lỗi,
nếu họ thực lòng ăn năn hối cải.

7g chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu

LM Nguyễn Hữu An

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
Chương trình

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

PHỤNG VỤ THÁNG 9
Thứ Hai 14: Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Thứ Ba 15: Lễ Mẹ Sầu Bi
Thứ Ba 29: Lễ các Tổng lãnh Thiên
Thần Micae, Gabriel, Raphael

