BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5
"Người chồng sẽ vui mừng vì vợ".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không
nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh
sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi
dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và mọi
đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho
ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay
Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi,
ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ
không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta
ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi
đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư.
(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong
ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa
ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.
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GIỮA CHƯ DÂN
1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên
Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc
tụng danh Nguời.
2) Ngày ngày hãy loan truyền on Nguời cứu độ. Hãy tuờng
thuật vinh quang Chúa giữa chu dân, và phép lạ Nguời ở noi
vạn quốc.
3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi nguời chu dân bá tánh, hãy
kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng
Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Nguời.
4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy
run sợ truớc thiên nhan, hãy công bố giữa chu dân rằng Thiên
Chúa ngự trị. Nguời cai quản chu dân theo đuờng đoan chính.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11
"Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi người
theo như Người quy định".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Cô-rintô.
Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là
một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là

một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính
là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi
người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để
mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn
ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một
Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một
Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng
một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ
được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí;
có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn
giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy
nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn
riêng cho mỗi người theo như Người quy định. Đó là lời
Chúa.
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PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa
Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được
mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói
với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi
bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người
nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải
làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy
của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng
nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ
đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc
đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản
tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự
đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết,
ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra
trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn
ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm
phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh
quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người,
anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ
lưu lại ở đó ít ngày thôi. Đó là lời Chúa.
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HỌ HẾT RƯỢU RỒI

7 LÝ DO ĐỂ XƯNG TỘI
ĐGH Gioan-Phaolô II xưng tội
hằng ngày, ngài nói:“Theo ơn gọi
mà con người nhận từ Thiên Chúa,
tìm sự thánh thiện sẽ là ảo tưởng
nếu không thường xuyên tham dự
Bí tích Hòa giải. Những người
thường xuyên xưng tội với ước
muốn tiến bộ sẽ thấy những bước
dài trong đời sống tâm linh”.
Đây là 7 lý do để thường xuyên
xưng tội trong Mùa Chay Thánh
(hằng tuần hoặc hai tuần một lần):
1. ƠN THA TỘI LÀ TẶNG
PHẨM
Đức Kitô đã trao ban cho chúng ta
Bí tích Hòa giải và muốn chúng ta
tận hưởng hồng ân qua Bí tích này. Ngài nói với các linh mục tiên khởi, các
Tông đồ: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người
ấy được tha” (Ga 20:22). Chúa Kitô trao cho chúng ta Bí tích của Ân Sủng
và Lòng Tha Thứ vì Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Đó là Tặng phẩm của
Lòng Thương Xót chứ không chỉ là nhiệm vụ.
2. CHÚNG TA ĐỀU LÀ TỘI NHÂN
Chúng ta đều là tội nhân, cần phải xét mình và sám hối để lãnh nhận ơn tha
thứ.“Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình,
và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1:8). Chúng ta thường không chân
thật với lòng mình và không dùng “thầy thuốc tâm hồn” để giúp chẩn đoán
chúng ta về phương diện tâm linh. Nếu bạn đau ở tay hoặc ở lưng, bạn phải
đi bác sĩ. Nếu bạn bị đau ở linh hồn qua việc phạm tội, sao bạn không đi
chữa bệnh tâm linh – đi xưng tội?
3. XƯNG TỘI LÀ NHẬN HỒNG ÂN
Không nên sợ xưng tội. Xưng tội là bình an. Chúng ta vui mừng lãnh nhận
Bí tích Rửa tội, Bí tích Hôn phối, và Bí tích Truyền chức. Tại sao chúng ta
không dùng phương kế xưng tội là cuộc chiến đấu vĩ đại nhất của người tin
vào Đức Kitô? Tại sao chúng ta không vui mừng khi được Chúa Kitô tha
thứ qua vị linh mục đại diện cho Thiên Chúa và giáo hội?
4. TỘI LỖI DẪN TỚI SỰ CHẾT
Có những tội dẫn đến cái chết: “Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội
không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho
người anh em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái
chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội
ấy” (1 Ga 5:16). Tội dẫn đến cái chết và tách linh hồn chúng ta khỏi sự
sống vĩnh hằng thuần khiết ở nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự ăn năn và sự tha
thứ bảo toàn tâm hồn chúng ta ở trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha
nhân. Sự tha tội truyền ân sủng vào tâm hồn chúng ta và “phê chuẩn” sự
sám hối của chúng ta.
5. TỘI LỖI GÂY KHÓ CHỊU
Ma quỷ thường đè nặng chúng ta bằng tội lỗi. Tội lỗi có thể là điều tốt nếu
chung ta chuyển tội lỗi thành lòng sám hối. Dĩ nhiên ma quỷ ghét điều này,
nhưng Thiên Chúa và các thiên thần lại yêu thích điều đó. Do đó, hãy thoát
ra khỏi tội lỗi và nghe linh mục nói: “Tôi tha tội cho bạn nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”.
6. XƯNG TỘI KẾT HỢP BẠN TRỌN VẸN VỚI GIÁO HỘI
Khi bạn xưng tội, bạn nhận biết mình đã phạm tội chống lại Thiên Chúa,
đồng thời chống lại những người khác, bạn đã làm suy yếu sự làm chứng
của mỗi Kitô hữu. Vô tình bạn nói với những người không có niềm tin Kitô
rằng: “Tất cả Kitô hữu đều giả nhân giả nghĩa” (All Christians are hypocrites). Khi bạn đi xưng tội, bạn nhận biết mình đã làm đau lòng các Kitô
hữu bằng chính tội lỗi của mình. “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ
phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng
vui chung” (1 Cr 12:26). Linh mục đại diện Thiên Chúa và giáo hội nhờ Bí

PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Cụ Bà Anna TRẦN THỊ AN
Giáo Dân Khóm La Vang
Sinh ngày 01tháng 01 năm 1928
tại Hà Tĩnh Việt Nam
Đã hoàn tất cuộc sống ở trần gian và được trở về nhà Chúa
ngày 05 tháng 01 năm 2022
Tại Stocktom, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 94 TUỔI
Toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa xin được chia sẻ nỗi niềm bùi
ngùi và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao của Tang Gia.
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Nguyện xin Ngài là Cha Nhân Từ đón nhận Linh Hồn
Anna về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON

PHÂN ƯU
Trong Niềm Tín Thác vào Tình Yêu Thiên Chúa
và trong Ánh Sáng Phục Sinh.

Bà Maria LÊ THỊ HỒNG
Giáo Dân Khóm Phero
Sinh ngày 15tháng 05năm 1965Tại Sài Gòn, Việt Nam
Đã an nghỉ trong ân huệ Chúa ngày 05 tháng 1 năm 2022
tại Thành Phố Stockton, California, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 57 TUỔI
Toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa xin được chia sẻ nỗi niềm bùi
ngùi và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao của Tang Gia.
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Nguyện xin Ngài là Cha Nhân Từ đón nhận Linh Hồn
Maria về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH-STOCKTON
tích Truyền chức, linh mục nhận lời thú tội của bạn và bảo đảm ơn
tha tội của Thiên Chúa và toàn thể giáo hội.
7. RƯỚC LỄ LÀM BẠN MẠNH MẼ HƠN
Khi bạn rước lễ, bạn lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô thật, Ngài là
Đấng Cứu Độ. Khi bạn xưng tội và rước lễ, bạn được kết hợp với
Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể. Cũng vậy, nếu bạn sống trong
tội, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ được lãnh nhận Thánh Thể vì bạn
sẽ phỉ báng Chúa Kitô và và đáng nguyền rủa đời đời! Do đó, xưng
tội là chữa lành linh hồn và làm sâu lòng yêu mến Chúa Kitô trong
Bí tích Thánh Thể.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Canterburry Tales)
[Đăng báo ĐMHCG số 378, tháng 2-2018, Xuân Mậu Tuất, DCCT
xuất bản tại Hoa Kỳ]

