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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 8 TN ngày 27 tháng 2
Bài đọc: Hc 17, 20-28
Đáp ca: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7
Phúc âm: Mc 10, 17-27
• Thứ Ba trong tuần 8 TN ngày 28 tháng 2
Bài đọc: Hc 35, 1-15
Đáp ca: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23
Phúc âm: Mc 10, 28-31
• Thứ Tư trong tuần 8 TN ngày 1 tháng 3, thứ Tư
lễ tro. Giữ chay và kiêng thịt.
Bài đọc 1: Ge 2, 12-18
Đáp ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17
Bài đọc 2: 2 Cr 5, 20 - 6, 2
Phúc âm: Mt 6, 1-6. 16-18
• Thứ Năm ngày 2 tháng 3
Bài đọc: Đnl 30, 15-20
Đáp ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Phúc âm: Lc 9, 22-25
• Thứ Sáu ngày 3 tháng 3
Bài đọc: Is 58, 1-9a
Đáp ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 18-19
Phúc âm: Mt 9, 14-15
• Thứ Bảy ngày 4 tháng 3
Bài đọc: Is 58, 9b-14
Đáp ca: Tv 85, 1-2. 3-4. 5-6
Phúc âm: Lc 5, 27-32
• Chúa Nhật thứ 1 mùa Chay năm A ngày 5
tháng 3
Bài đọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7
Đáp ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17
Bài đọc II: Rm 5, 12-19
Phúc âm: Mt 4, 1-11

T hông B áo
Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 1 tháng 3, giáo xứ có 2
thánh lễ 8:00am và 8:00pm. Ca đoàn Ave Maria hát lễ 8:00am và ca đoàn Seraphim hát lễ
8:00pm. Trong các thánh lễ có nghi thức xức
tro để tỏ lòng thống hối. Mùa Chay là dịp thuận
tiện để chúng ta dành thêm thời gian và không
gian cho việc suy niệm lời Chúa, hòa giải với tha
nhân, gia tăng làm việc thiện, theo như chủ đề
sứ điệp Mùa Chay năm nay: “Lời Chúa là hồng
ân; tha nhân là quà tặng”.

Giữ chay, kiêng thịt và hoán cải

Theo luật Hội thánh, ngày thứ Tư lễ Tro và thứ
Sáu tuần thánh, các tín hữu được 14 tuổi trọn
trở lên phải kiêng thịt; và từ 18 tuổi trọn đến
hết 59 tuổi phải ăn chay, ngoại trừ bệnh nhân,
người lao động nặng và suy dinh dưỡng. Theo
Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, tín hữu được mời
gọi kiêng thịt các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay,
ngoại trừ ngày thứ Sáu trùng với đại lễ. Ngoài
việc ăn chay kiêng thịt, các tín hữu còn được
mời gọi hoán cải nội tâm, thanh tẩy tính mê nết
xấu, cắt giảm những chi tiêu thừa thãi, gia tăng
tham dự các nghi lễ phụng vụ, quảng đại chia
sẻ phúc lợi cho người nghèo túng.

Quyên tiền lần 2

Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 26 tháng 2
có quyên tiền lần 2 cho quỹ Xây dựng Giáo xứ.

Phân ưu

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình ông
bà Nguyễn Thanh Minh - Trần Thị Hiệp, và ông
bà Trần Văn Tâm - Chu Thị Hiên về sự ra đi
của thân mẫu ông Tâm, bà Hiệp là cụ bà Anna
Nguyễn Thi Xuyến mới qua đời tại Việt Nam.
Giáo xứ tiếp tục dâng lễ và cầu nguyện cho
linh hồn Anna sớm được hưởng vĩnh phúc trong
nhà Chúa.

Trại Tĩnh tâm Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đon Boscô tổ chức
Trại tĩnh tâm dành cho các em ngành Ấu Nhi và
Thiếu Nhi từ thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017,
đến Chúa Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017, với
chủ đề “Tự khiêm tự hạ”, nhằm giúp các em
mở rộng niềm tin và kết hợp với Chúa. Quý phụ
huynh đã ghi danh cho các em tham dự trại, xin
vui lòng đưa/đón các em đúng giờ. Để biết thêm
chi tiết, xin quý phụ huynh liên lạc với Trưởng
Nguyễn Tuấn Anh hoặc Trưởng Kevin Yates.

Kỷ niệm thành hôn

Giáo xứ chúc mừng gia đình kỷ niệm ngày thành
hôn: anh chị Anre Nguyễn Văn Thương & Teresa
Nguyễn Thị Thu, 22 năm. Nguyện xin Chúa chúc
lành cho gia đình anh chị luôn được sống trong
ân phúc và tình thương

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn Liêm
Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn
Liêm lúc 1:30pm, Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 là
chị Nguyễn Phiên. Chúa Nhật ngày 5 tháng 3 là
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anh Phan Thành. Mỗi phụ huynh phải làm thiện
nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi danh vào
sổ tại tiền sảnh nhà thờ, hoặc, ghi danh với anh
Nguyễn Gia Tuấn ở số điện thoại: 804-301-7803.

Tóm tắt Sứ điệp Mùa Chay

Trong sứ điệp Mùa Chay 2017, Đức thánh cha
Phanxicô mời gọi các tín hữu lắng nghe Lời
Chúa, để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong
tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khổ.
Mùa chay năm nay bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro,
ngày 1 tháng 3, được cử hành với chủ đề: “Lời
Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân”.
Để giải thích dụ ngôn Tin mừng về người phú
hộ hằng ngày yến tiệc linh đình, trong khi một
người nghèo khổ là ông Ladarô ngồi trước cổng
mà không có gì ăn (x. Lc 16,19 -31), Đức thánh
cha viết: ”Ông Ladarô dạy chúng ta rằng tha
nhân là một hồng ân. Tương quan đúng đắn với
con người hệ tại nhìn nhận giá trị của họ với
lòng biết ơn. Người nghèo nơi cổng nhà người
giầu không phải là một chướng ngại vật gây
phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải
và thay đổi cuộc sống. Mùa Chay là thời thuận
tiện để chúng ta mở lòng gặp gỡ những người
túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt thật của
Chúa Kitô. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng tầm
nhìn để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là
khi sự sống ấy mong manh”.
Khi phân tích thái độ của người phú hộ, Đức
thánh cha nói: “Tiền bạc có thể xiềng xích chúng
ta và cả thế giới phải tuân hành một lối ngụy
biện ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và
cản trở hòa bình. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy
sự ham hố tiền bạc của người phú hộ đã biến
ông ta thành một kẻ vô tích sự. Sự hào nhoáng
bề ngoài chỉ là bình phong che đậy nội tâm
trống rỗng. Người phú hộ ăn mặc như thể mình
là vua, hành xử giống một vị thần, nhưng lại
quên rằng mình chỉ là một phàm nhân sẽ chết!
Vì thế, hậu quả của sự quyến luyến tiền bạc là
một thứ mù quáng, khiến người giàu không thể
nhận ra người nghèo đang đói khát, khốn khổ,
nằm lay lất ngay trước cổng nhà mình!”.
Để kết, Đức thánh cha cầu xin Chúa Thánh Thần
hướng dẫn các tín hữu trong hành trình Mùa
Chay, thực hiện một con đường hoán cải đích
thực, tái khám phá hồng ân Lời Chúa, thanh tẩy
tội lỗi khiến chúng ta mù quáng, phụng sự Chúa
Kitô nơi các anh chị em túng nghèo. Nhờ đó,

chúng ta có thể chia sẻ chiến thắng của Chúa
Kitô trong cuộc Thương khó và trải nghiệm niềm
vui Phục sinh.

Chúc mừng

Giáo xứ chúc mừng cháu Dominic Winston
Hoàng Vũ lãnh nhận bí tích Rửa tội trong thánh
lễ 8:00am, ngày 26 tháng 2 năm 2017 tại Giáo
xứ CTTĐVN-RVA. Cháu Dominic Vũ là con đầu
lòng của gia đình anh chị Đaminh Vũ Minh Hiếu
& Maria Nguyễn Thị Ánh Nguyệt do anh chị
Martinô Nguyễn Đình Long và Maria Nguyễn Vũ
Thiên Kim đỡ đầu.

Thừa tác viên đọc sách thánh & LNGD
Mar, 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

Lời Nguyện
GD

4, 8:00pm

Hoàng Như Mai

Trịnh Gia Hưng

Vũ Thu
Hương

5, 8:00am

Mai Viết Huyền

Nguyễn T. Bạch
Hường

5, 10:30am

Bùi Kim Ngân

Phạm T. Mai
Quế

11, 8:00pm

Nguyễn Kim
Phượng

Nguyễn Ngọc
Phương

12, 8:00am

Ngô T. Thu
Thủy

Vũ Văn Huy

12, 10:30am

Mai Hùng Tiến

Phạm Ngọc
Diệp

18, 8:00pm

Nguyễn Gia
Huy

Phạm Kim Anh

19, 8:00am

Nguyễn Đức
Thảo

Nguyễn Ái
Trâm

19, 10:30am

Dương Kim
Linh

Hồ Văn Trung

25, 8:00pm

Trịnh Gia Bảo

Trịnh Thu Trâm

26, 8:00am

Nguyễn T. Trinh

Nguyễn T. Thúy
Hoàng

26, 10:30am

Nguyễn Phi
Phụng

Phạm Quang
Toàn

Kha Nguyệt

Vũ Kim Thu

vị sẽ sốt sắng lưu tâm đến thư ngỏ này. Tầm
quan trọng của quỹ Giáo phận Thường niên là
mỗi giáo xứ sẽ được hưởng phần thặng dư nhằm
trang trải cho những nhu cầu quan trọng. Thật
vậy, phần thặng dư năm nay dự kiến sẽ được
dùng để bảo trì một phần những tiện ích thiếu
yếu của giáo xứ. Quỹ Giáo phận thường niên
không chỉ hỗ trợ những mục vụ trong và ngoài
giáo xứ, nhưng còn trực tiếp trợ giúp Giáo phận
cung cấp những dịch vụ cho giáo xứ chúng ta.

Building Our Family of Faith

Welcome to the 2017 Annual Diocesan Appeal – Building Our Family of Faith. The nineteen
ministries and programs funded by this year’s
Appeal are truly representative of the mission
entrusted to us as Catholic Christians. The Appeal is not only an opportunity to raise funds for
important ministries. It also helps us remember
and reflect that every Catholic is part of a local
Church and of the Universal Church. Each of us
is responsible not only for his or her parish, but
also for the well-being of the Church throughout
the Diocese and throughout the world. Since we
are one community of believers, members of
all parish communities throughout the Diocese
of Richmond are asked to give to this effort. As
we continue to grow every day with a deeper
sense of commitment to God and to each other,
it is my sincere hope that you will join us in living the theme of Building Our Family of Faith by
supporting the 2017 Annual Diocesan Appeal.
Sincerely yours in Our Lord,
Most Rev. Francis X. DiLorenzo
Thu Nhập GX

Trần Ngọc
Hằng

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Để ủng ủng hộ nhà thờ, xin quý vị lấy đơn ghi
danh để tại tiền sảnh nhà thờ, điền 4 thông tin
sau: 1) tên đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3) địa chỉ điện
thư, 4) và số điện thoại. Sau khi điền đủ thông
tin, quý vị để lại mẫu đơn này tại tiền sảnh nhà
thờ, giáo xứ sẽ ghi danh và gia hạn mỗi năm
cho quý vị.

Gây quỹ từ “Smile.Amazon.com”

Để tiếp tục ủng hộ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, quý vị mua hàng từ trang web: https://
smile.amazon.com/ch/54-1965143, sẽ giúp giáo
xứ hưởng lợi 0.5% giá trị sản phẩm.

Quỹ Giáo phận thường niên 2017

Phần đông các gia đình chúng ta đã nhận được
thư của Đức cha DiLorenzo xin ủng hộ quỹ Giáo
phận Thường niên 2017. Chúng tôi hy vọng quý
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hiện kim

$

2,080
$

Ngân phiếu

Tổng cộng

$

2,515
$

Tết
Thu đợt hai cho địa phận

435
302

$

1,132

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật thứ 1 mùa Chay năm A
Phúc âm: Mt 4, 1-11
1
Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào
hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay
ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người
thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người
và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền
cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng
Người đáp: “Ðã có lời chép rằng: Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi
lời miệng Thiên Chúa phán ra”. 5 Sau đó, quỷ
đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên
nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con
Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời

chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ
lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho
bạn khỏi vấp chân vào đá”. 7 Ðức Giêsu đáp:
“Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ
thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.
8
Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và
chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh
hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi
sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp
mình bái lạy tôi”. 10 Ðức Giêsu liền nói: “Xatan
kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải
bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và
phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. 11
Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần
tiến đến hầu hạ Người.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Trung thành đọc và suy gẫm Lời Chúa, chúng
ta sẽ khám phá ra liên tục lòng nhân ái của
Thiên Chúa đối với chúng ta. Từ đó, chúng ta
có thể yên tâm phó thác cuộc sống cho Ngài,
không phải tính toán để bảo vệ cuộc sống mình,
để rồi rơi vào các cám dỗ. Cám dỗ luôn luôn
xoay quanh Lời Chúa, hoặc để vi phạm hoặc
để lái Lời Chúa khỏi ý nghĩa đúng đắn. Con rắn
mưu mô trong St 3 đã bóp méo Lời Chúa: “Có
thật Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi không được ăn
hết mọi trái cây trong vườn không? … ‘Chẳng
chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày
nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở
ra…” (St 3,1.5). Tên cám dỗ trong bài Tin Mừng
Mt đã bảo Đức Giêsu dùng Lời Chúa để biến đá
thành bánh hoặc đã uốn nắn ý nghĩa của Thánh
vịnh để đưa Đức Giêsu đến chỗ thử thách Thiên
Chúa. Đức Giêsu không áp đảo Lời Chúa; Người
vâng phục Lời Chúa, Người nhận Lời Chúa từ
Thiên Chúa.
2. Quỷ đã đề nghị cho Ađam trở thành Thiên
Chúa (St 3,5). Nó cũng gợi ý cho Đức Kitô sử
dụng quyền lực thiên sai của mình như một
đặc quyền hay như một vũ khí. Nói cho cùng,
tội lỗi luôn luôn là một ý chí hùng cường. Thế
mà Thiên Chúa lại cứu con người khỏi tội lỗi
bằng sự yếu đuối của Đức Kitô. Muốn được
Thiên Chúa can thiệp tức khắc vào đời sống
mình có nghĩa là nghi ngờ sự quan phòng thông
thường của Ngài, nghi ngờ quyền năng và lòng
nhân lành của Ngài. Ai thử thách Thiên Chúa,
thì không có đức tin hoặc có một đức tin đang
chao đảo, nên mới chờ đợi các phép lạ.
3. Các cám dỗ không chỉ là chuyện một ngày
hay bốn mươi ngày, mà là cả đời Đức Giêsu.
Luôn luôn có những sức mạnh bên ngoài, như
các môn đệ (Mt 16,22), các kẻ thù (12,38; 27,41),
và cả những khát vọng của bản thân Người
( 26,39; 27,46) tìm cách đưa Người đi theo nẻo
đường quỷ vạch ra cho Người. Người đã chọn,
Người sẽ phải liên tục chọn nói “không” với

quỷ và thưa “xin vâng” với Chúa Cha (x. Dt 5,8).
4. Đức Giêsu nói “không” với quỷ, nhưng cũng
phải nói “không” với chính mình, bởi vì con
đường Người theo kềm hãm các khát vọng và
những đòi hỏi của bản tính tự nhiên. Các phản
ứng của Người trước đau khổ, những tủi nhục,
những thất bại, thì cũng giống như mọi người.
Người không thể phạm tội, nhưng Người có thể
chọn con đường chung của mọi người, là sự
thỏa thuê. Vinh quang không phải là một tội, mà
còn là một quyền Người có thể dùng. Sự rút lui
của quỷ chứng tỏ đây không những là một chiến
thắng của chủ trương Mêsia khiêm nhường và
phục vụ như tôi tớ, mà còn là một chiến thắng
riêng của Đức Giêsu. Người đã không nhường
bước cho một nẻo đường tiện nghi thoải mái,
đã không muốn hưởng trước một thành công;
nhưng Người đã tôn trọng con đường đã được
chọn cho Người dù phải hy sinh, thiệt thòi. Rời
khỏi hoang địa, không những Người được thánh
hiến mà còn đủ tư cách Mêsia.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

First Sunday of Lent – Year A
Gospel: Mt 4:1-11
At that time Jesus was led by the Spirit into the
desert to be tempted by the devil. He fasted for
forty days and forty nights, and afterwards he
was hungry. The tempter approached and said
to him, “If you are the Son of God, command
that these stones become loaves of bread.” He
said in reply, “It is written: One does not live on
bread alone, but on every word that comes forth
from the mouth of God.”
Then the devil took him to the holy city, and
made him stand on the parapet of the temple,
and said to him, “If you are the Son of God,
throw yourself down. For it is written: He will
command his angels concerning you and with
their hands they will support you, lest you dash
your foot against a stone.” Jesus answered him,
“Again it is written, You shall not put the Lord,
your God, to the test.” Then the devil took him
up to a very high mountain, and showed him all
the kingdoms of the world in their magnificence,
and he said to him, “All these I shall give to you,
if you will prostrate yourself and worship me.”
At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is
written: The Lord, your God, shall you worship
and him alone shall you serve.”
Then the devil left him and, behold, angels came
and ministered to him.
(http://www.usccb.org)

Reflection

Flip Wilson was an African-American comedian-actor, the first to have his own variety show,
The Flip Wilson Show, dating to the early 1970s.
One of his delightful characters was Geraldine
Jones. In a famous routine where Geraldine is

dodging responsibility for buying a new dress,
Ý Lễ
she names all the lures of the devil who is
tempting her: you would look good in it, it’s on Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 25 tháng 2
sale, it’s your size, it has a lot of flowers, no • Lh Giuse, Gioankim & các lh (P. Anh)
charge to try it on, the devil shoved me in the • Lh Đaminh & Anna (Gđ Tùng & Dung)
door. She summarizes by saying, “The devil
made me do it.” It became her catchphrase Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 26 tháng 2
whenever she did not want to face up to hav- • Các đẳng lh (Lý & Loan)
ing made an inappropriate choice. Ah, it’s so • Các lh thai nhi
easy to say “The devil made me do it.” It’s so • Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban muôn ơn lành
easy to blame everything and everybody else
hồn xác cho gđ (ÔB Trị)
for choices we make that change us not for the
• Lh Anna Nguyễn Thị Xuyến mới qua đời tại
better, that hurt others, that lead us down a
VN (AC Tâm Hiên)
destructive path. How easily Jesus could have
turned those stones into bread to satisfy his • Lh các hội viên Fatima (Hội Fatima)
hunger! How easily he could have used his di- • Lh Gioakim Nguyễn Đức Văn
vine power to command all the heavenly bod- • Lh Giuse Nhiên
ies to support and protect him. How easily he
• Lh Maria Tăng Thị Xuyến (Gia đình)
could have been given “all the kingdoms of the
world.” These temptations did not fool Jesus. • Lh Phêrô Nguyễn Triền Miên
He was not interested in the lures of this world. • Lh Tiên nhân, cha mẹ & các lh mồ côi (ÔB
His kingdom was not of this world. His work
Chấn)
was not self-promotion, but the glory of his • Xin lễ tạ ơn (Lâm Thị Hai)
Father and the salvation of those he came to • Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse &
serve. His mission was to tempt us to let go of
Cha Trương Bửu Diệp
ourselves, to come to God with unified hearts,
to embrace the self-emptying that brings the • Xin ơn bình an và sức khỏe cho gia đình
(Phan Oanh)
greatest wealth: Life everlasting. The Spirit led
Jesus into the desert to be tempted by the devil • Xin ơn chữa lành mọi sự (ÔB Chấn)
to exercise self- serving power, to preserve his • Xin ơn lành bệnh (Kim Liên)
well-being, to seek worldly wealth. That same • Xin ơn sức khỏe và an vui cho song thân
Spirit leads us into the desert of ourselves to encounter the demons within us, to encounter the • Xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh Giuse (ÔB
Minh Hiệp)
Father’s mercy and forgiveness, to encounter
•
Lh
Anna Nguyễn Thị Xuyến mới qua đời tại
Jesus calling us to align our lives more closely
VN (ÔB Minh Hiệp)
with his. We are first grafted onto Christ at our
baptism. We are plunged into the cleansing
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 26 tháng 2
waters to be raised up to new Life. We commit
ourselves to goodness and profess our relation- • Các đẳng lh
ship to God. The strength of our baptismal com- • Lh Anna, Giuse & Maria (Chị Hòa)
mitment to God must be honed in the desert of • Lh các hội viên Fatima (Hội Fatima)
ourselves where, stripped of all that distracts • Lh Dominico, Phero, Katarina, Maria, &
us, we stand naked and hungry before Truth.
Giuse (Duong Thi Tu)
Only then can we be transformed. Only then are
• Lh Gioan Baotixita & Maria
we transformed by God into beloved daughters
• Lh Maria Dung mới qua đời tại VN (Ông Hãn)
and sons, sisters and brothers in Christ.
• Lh mồ côi
To the point:
• Lh mới qua đời (Chị Hòa)
The Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil to exercise self-serving power, to • Lh Phanxicô Trương Bửu Diệp
preserve his well-being, to seek worldly wealth. • Lh Theresa Hồng Yến, 2 lh Giuse & các lh
That same Spirit leads us into the desert of ourthai nhi (Bà Nhật)
selves to encounter the demons within us, to • Lh Thoma Nguyễn Quí Thiện (Bà Nhật)
encounter the Father’s mercy and forgiveness, • LhTiên nhân, nội ngoại, cha mẹ, anh chị (Mai
to encounter Jesus calling us to align our lives
Linh)
more closely with his. The strength of our baptismal commitment to God must be honed in • Xin lễ tạ ơn Chúa & Đức Mẹ (Gđ Nhi Lê)
the desert of ourselves where, stripped of all
that distracts us, we stand naked and hungry
before Truth. Only then can we be transformed.
(Source: Living Liturgy 2017)
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