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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 23 ngày 5 tháng 9, lễ lao

động, lễ giỗ ân nhân và thân nhân của dòng
Đa minh.

Bài đọc: 1 Cr 5, 1-8
Đáp ca: Tv 5, 5-6. 7. 12
Phúc âm: Lc 6, 6-11

• Thứ Ba trong tuần 23 ngày 6 tháng 9
Bài đọc: 1 Cr 6, 1-11
Đáp ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b
Phúc âm: Lc 6, 12-19
• Thứ Tư trong tuần 23 ngày 7 tháng 9
Bài đọc: 1 Cr 7, 25-31
Đáp ca: Tv 44, 11-12. 14-15. 16-17
Phúc âm: Lc 6, 20-26
• Thứ Năm trong tuần 23 ngày 8 tháng 9, sinh
nhật Đức Mẹ, lễ kính.
Bài đọc: Mk 5, 2-5a
Đáp ca: Tv 12, 6ab. 6cd
Phúc âm: Mt 1, 1-16. 18-23
• Thứ Sáu trong tuần 23 ngày 9 tháng 9
Bài đọc: 1 Cr 9, 16-19. 22b-27
Đáp ca: Tv 83, 3. 4. 5-6. 12
Phúc âm: Lc 6, 39-42
• Thứ Bảy trong tuần 23 ngày 10 tháng 9
Bài đọc: 1 Cr 10, 14-22a
Đáp ca: Tv 115, 12-13. 17-18
Phúc âm: Lc 6, 43-49
• Chúa Nhật thứ 24 Thường niên năm C ngày
11 tháng 9
Bài đọc I: Xh 32, 7-11. 13-14
Đáp ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 17 và 19
Bài đọc II: 1 Tm 1, 12-17
Phúc âm: Lc 15, 1-10

T hông B áo
Khai giảng năm học mới
Trường thánnh Vinh Sơn Liêm sẽ khai giảng
vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9. Các lớp giáo
lý từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, học từ 9:30am
đến 10:15am. Các lớp Việt ngữ học từ 1:30pm3:00pm. Danh sách các lớp đã được niêm yết
tại bảng thông tin tại tiền sảnh nhà thờ và các
phòng học. Xin quý phụ huynh theo dõi bảng
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danh sách để biết rõ vị trí các phòng học và
hướng dẫn các cháu đến lớp học đúng giờ.
Ngoài ra, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có nghi
thức chào cờ trọng thể khai mạc năm học mới
tại Hội trường lúc 11:45am cùng ngày.

Beauty Salon, Phạm Quang Toàn, Top Nail,
Nguyễn Học Vân, Grand Nail Spa, Nguyễn
Khoa Thiện, Sarah Nail Spa, Nguyễn Ngọc
Thảo, Classic Nail, Phan Linh, Nguyễn Ngọc
Đức, 2 người ẩn danh.

Đọc kinh trước lễ Chúa Nhật và lễ buộc
Nhằm khích lệ bổn đạo thực hành đức tin và ôn
lại những kiến thức giáo lý căn bản, Giáo xứ sẽ
in một tập sách gồm những lời thông dụng có
nguồn gốc từ kinh thánh như, kinh tin kính, 10
điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều răn Hội thánh,
7 phép bí tích, 7 ơn Chúa Thánh Thần, 14 mối
thương người… Kể từ đầu tháng 9 năm 2016,
các kinh này sẽ được đọc trước các thánh lễ
Chúa Nhật và lễ buộc.

Kỷ niệm ngày thành hôn
Giáo xứ chúc mừng các gia đình kỷ niệm
ngày thành hôn: Phêrô Vũ Văn Huy & Têrêsa
Ngô Thị Thu Thuỷ, 26 năm; Phaolô Bùi Văn
Sỹ & Maria Nguyễn Thị Phi Phụng, 20 năm;
Antôn Trần Thiên Ân & Maria Nguyễn Thị Thuý
Hoàng, 24 năm; Vincentê Nguyễn Hùng Lân
& Maria Nguyễn Thuỳ Dung, 33 năm; Luca
Nguyễn Gia Tuấn & Maria Nguyễn Phi Yến, 16
năm; Giuse Đỗ Hiếu Liêm & Elizabeth Nguyễn
Thị Ngọc Bích, 12 năm. Nguyện xin Chúa ban
ơn cho các gia đình luôn được sống trong ân
phúc và tình thương.

Thư mời tham dự Đêm nhạc “Mùa Thu Tri Ân”
Thay lời tri ân đến toàn thể quý vị ủng hộ Nhà
thờ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Giáo xứ
trân trọng kính mời quý vị tham dự đêm nhạc
“Mùa Thu Tri Ân” vào Chúa Nhật 4 tháng 9 năm
2016 cho cộng đồng người Việt, do danh ca
Hà Thanh Xuân và nghệ sĩ: Hoàng Tiếp, Thái
Ninh, Quang Toàn, Quốc Bình, Ngọc Sương,
Ngọc Chi, Bích Ngọc, Trung Tín, Thu Trang,
Diễm Hằng, Minh Dũng, Duy Khánh trình diễn.
Chương trình sẽ khai mạc lúc 7:00pm và kết
thúc lúc 11:00pm. Đêm nhạc có phục vụ nước

uống và thức ăn nhanh. Rất hân hạnh được
đón tiếp toàn thể quý vị.

Vé số “Đêm nhạc Mùa Thu Tri Ân”
Giáo xứ phát hành vé số “Đêm nhạc Mùa Thu
Tri Ân” và gửi về gia đình bổn đạo 20 vé, nhằm
hoàn tất chương trình gây quỹ cho những dự
án bảo trì cơ sở vật chất của giáo xứ. Tính
đến nay, giáo xứ đã nhận được 234 bao thư vé
số. Để mọi người đều có cơ hội thể hiện bổn
phận xây dựng giáo xứ, ban Tổ chức vẫn tiếp
tục nhận vé số cho đến chiều Chúa Nhật ngày
4 tháng 9 tại thùng vé số ở tiền sảnh nhà thờ.
Danh sách các nhà Tài trợ ủng hộ Đêm
Nhạc Mùa Thu Tri Ân
Quý Ô/B: Bùi Sỹ Liêm, Mekong The Answer,
Trịnh Thuỳ Dương, Dave Dương Agency,
Nguyễn Quốc Bình, Chesterfield Imports, Lê
Ba, Sunrise Nail supply, Nguyễn Hùng Lân,
VyVy Beauty Salon, Nguyễn Luyện Dung, T&L

Thông tin về các dự án phát triển giáo xứ
Trong mùa hè vừa qua, giáo xứ đã hoàn tất 2
dự án bảo trì cơ sở vật chất là: 1) thay sàn cho
các phòng học, nhà nguyện, nhà bếp, phòng
tài chánh bên Hội trường vào trung tuần tháng
7 năm 2016; 2) tráng nhựa và sơn lại hoạ đồ
bãi đậu xe vào hạ tuần tháng 8. Tiếp đến, ngày
5 tháng 9, giáo xứ khởi công làm một nhà kho
bên khu đất nhà xứ để bảo quản các thiết bị
gia dụng cho nhà thờ. Cuối cùng, theo dự kiến,
khu đất phía sau nhà thờ sẽ được khai quang
khoảng 10,000 bộ vuông (square-feet) vào cuối
mùa Thu năm 2016. Xin quý vị hiệp lời cầu
nguyện để các dự án được thực hiện đúng tiến
độ và an toàn cho mọi người.
Cha sở tham dự tĩnh tâm
Luật Hội thánh quy định các giáo sĩ hoặc tu
sĩ mỗi năm phải tham dự một khoá tĩnh tâm
6 ngày liên tục (LCO 66.III.1 / CCL 274.II.4). Vì
cha sở đi tĩnh tâm, nên giáo xứ sẽ không có
các thánh lễ ngày thường từ thứ Hai ngày 5
đến thứ Sáu ngày 9 tháng 9. Trong thời gian
này, nếu có việc khẩn cấp, xin quý vị liên lạc
những quý chức sau đây: 1) về mục vụ, ông
Đỗ Hiếu Liêm: 804-338-5445; 2) về tài chánh,
ông Lê Viết Hoàng: 804-212-7217; 3) về quản
trị, ông Nguyễn Duy Vượng: 804-629-0667.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger
Giáo xứ gây quỹ nhờ quý vị trở thành khách
hàng của thương hiệu Kroger, 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 thương hiệu “Smile.Amazon.com”
Để 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.
Khách hàng Kroger gia hạn mỗi năm.
Thương hiệu Kroger yêu cầu khách hàng tái ghi
danh làm thành viên mỗi năm vào đầu tháng 8.
Theo đó, Ban Tài chánh tình nguyện hoàn tất
việc gia hạn giúp quý vị. Tuy nhiên, nếu quý
vị nào muốn ngưng gia hạn. Xin vui lòng để
lại lời nhắn vào điện thoại của giáo xứ: 804784-5450. Chân thành cảm ơn quý vị đã giúp
giáo xứ gây quỹ bằng cách làm khách hàng
của Kroger.

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 24 Thường niên năm C
Phúc âm: Lc 15, 1-10
1
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội
lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người
giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và
các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón
tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3
Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
4
“Người nào trong các ông có một trăm con
chiên mà bị mất một con, lại không để chín
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm
cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi,
người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà,
người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin
chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên
của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho
các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui
mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn
là vì chín mươi chín người công chính không
cần phải sám hối ăn năn.
8
“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan,
mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không
thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ
được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng
xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã
tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng
thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần
Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

tội lỗi ăn năn sám hối.”

do tội lỗi gây nên?

(Bản dịch nhóm CGKPV)

(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Suy niệm
1. Mỗi con người đều có giá trị vô song trước
mặt Thiên Chúa. Ngài đã tạo nên từng con
người với tất cả những phong phú làm nên
nhân vị con người ấy. Ngài hỗ trợ cho con
người ấy phát triển đến mức tối đa, để cuộc
đời người ấy thành một tuyệt tác cho Ngài và
cho loài người. Khi chúng ta phục vụ anh chị
em, chúng ta phục vụ từng con người có giá
trị độc đáo duy nhất, hay là chúng ta chỉ coi
như là những con số, những “con chiên” không
tên tuổi, theo nhau lầm lũi trước mặt chúng ta?

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time – Year C
Gospel: Lk 15:1-10
Tax collectors and sinners were all drawing
near to listen to Jesus, but the Pharisees and
scribes began to complain, saying, “This man
welcomes sinners and eats with them.”

2. Thiên Chúa thương tất cả mọi người và muốn

cho mọi người đều được cứu độ. Nhưng “tất
cả” không có nghĩa là một khối người tương
đối đông, mà là “từng người”. “Tất cả” là “từng
người” trong thế giới, không bỏ sót một ai.
Thiên Chúa chiếu cố đến từng con người y như
chỉ có một mình người ấy trên đời.
3. Chúng ta có thể thấy mình như người con

thứ: không phải là tên ăn cắp, chỉ lấy đúng
phần mình; chúng ta cũng còn biết nói “thưa
cha!”, nhưng không hề vui thích được ở với
cha, mà chỉ muốn ra đi “ăn chơi” cho thỏa
thích. Và mỗi khi gặp khó khăn, thì chỉ dâng
lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện đầy vụ lợi,
tính toán. Người con thứ không biết nghĩ rằng
xin làm một “người làm công”, thì sỉ nhục cha
quá nặng nề, bởi vì cha vẫn chỉ mong đón mình
về để làm “con”. Nay được cha đón vào nhà
rồi, anh có biết đáp lại tình cha không? Phần
này, chính chúng ta sẽ phải viết tiếp bằng đời
sống thực tế của mình.
4. Chúng ta cũng có thể thấy mình như người

con cả, không bao giờ trái lệnh cha, nhưng
cũng chẳng thích ở với cha; trái lại chỉ tính
toán, mong có ngay “thoát ly” để đi vui chơi
với bạn bè. Đã thế, chúng ta lại tỏ ra khinh bỉ,
miệt thị những kẻ bị coi là “tội lỗi”. Nay đã
được cha ra gặp để tâm sự rồi, anh có vào nhà
để chung vui không? Phần này, chính chúng
ta cũng sẽ phải viết tiếp bằng đời sống thực
tế của mình.
5. Vì không hiểu tình yêu của cha, cả hai người

con, đặc biệt anh cả, không hiểu tiếng gọi kèm
theo sự hiểu biết đó: anh chỉ thực sự là con của
cha, khi yêu thương anh em mình. Ta không
thể phục vụ Thiên Chúa như Ngài muốn nếu
không yêu mến Ngài và thông chia tình yêu
của Ngài cho anh chị em mình, cho dù họ thế
nào. Làm sao có thể tự nhận là môn đệ của
Đức Giêsu, khi khinh bỉ quay mặt tránh người
anh em đang ở trong tình trạng bần khốn nhất,

So to them he addressed this parable.
“What man among you having a hundred
sheep and losing one of them would not leave
the ninety-nine in the desert and go after the
lost one until he finds it? And when he does
find it, he sets it on his shoulders with great
joy and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them,
‘Rejoice with me because I have found my lost
sheep.’ I tell you, in just the same way there
will be more joy in heaven over one sinner who
repents than over ninety-nine righteous people
who have no need of repentance.
“Or what woman having ten coins and losing one would not light a lamp and sweep the
house, searching carefully until she finds it?
And when she does find it, she calls together
her friends and neighbors and says to them,
‘Rejoice with me because I have found the coin
that I lost.’ In just the same way, I tell you,
there will be rejoicing among the angels of
God over one sinner who repents.”
(http://www.usccb.org)

Reflection
This Sunday’s gospel unravels for us the
movement of repentance, from overture
through to coda. Repentance begins with
being lost, moves through a sonata of straying and wandering and dissolution, and ends
(hopefully!) with being found and feasting. Jesus uses not one but three parables to sound
for us the mighty music of how much God
seeks us when we are lost, how much God
(and all of heaven!) rejoices when we are found.
The shepherd man, housekeeper woman,
and prodigal father have in common losing,
searching and finding, and feasting. This is
a glorious feast - the only one that brings us
from death to Life. This is the feast of repentance, the only source of everlasting joy. This
feast only happens through encounter with Jesus who knows when we are lost, ever seeks
us and greatly desires that we be found, and
offers the lavish feast of himself for our celebrating and rejoicing.
Jesus uses three situations (a lost sheep, a lost

coin, a lost son) to dramatize that whenever we

stray from God’s steadfast compassion and
love (become lost), God always seeks to find
us and show us divine mercy. For our part, we
must realize we are lost, recognize our need
for God, and begin the journey home to be embraced by divine mercy. When God’s offer of
mercy is met by our repentance, all in heaven
rejoice. God’s feast is about rejoicing over us
humans who stray from God, but repent and
are welcomed back.
Tax collectors and sinners are “drawing near
to listen to Jesus.” Pharisees and scribes, on
the other hand, observe what is happening and
complain to Jesus. He answers their complaint
with three parables that turn the table on their
belief about who is really saved. Not those
Pharisees and scribes who are self-righteous
and unrelenting, but those sinners who are
self-aware and repent. Jesus invites everyone
to his table - his feast of mercy. But not everyone chooses to come. Only those come who
recognize their need to be found. God always
knows when we are lost and gives us every
means to be found. God desires that no one be
lost, that we repent and return to the Source of
our Life. For this we rejoice and feast.

To the point:
In this gospel tax collectors and sinners are
“drawing near to listen to Jesus.” Pharisees
and scribes, on the other hand, observe what
is happening and complain to Jesus. He answers their complaint with three parables that
turn the table on their belief about who is really saved. Not those Pharisees and scribes
who are self-righteous and unrelenting, but
those sinners who are self-aware and repent.
Jesus invites everyone to his table - his feast
of mercy. But not everyone chooses to come.
Only those come who recognize their need to
be found.
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy ngày 3 tháng 9

• Cầu nguyện cho các nhà tài trợ và thiện
nguyện viên phục vụ Đêm nhạc Mùa Thu Tri
Ân (CVM)
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse, Gioakim & các lh
• Xin ơn bình an và phúc lành cho mọi người
đến dự Đêm Nhạc Mùa Thu Tri Ân (CVM)

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 4 tháng 9
• Các đảng lh
• Cầu nguyện cho các nhà tài trợ và thiện
nguyện viên phục vụ Đêm nhạc Mùa Thu Tri
Ân (CVM)
• Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban phúc lành hồn
xác cho gđ (ÔB Vũ Thành)
• Lh Anê Nguyễn Thị Tuý (Gđ Leo Phạm)
• Lh Ene Nguyễn Thị Tuyết
• Lh Giacôbê & Maria (Bà Bảng & các con)
• Lh Giuse Ngô Thanh Truyền (ÔB Nguyễn Đức
Phương)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lh Giuse Ngô V. Truyền (Cường & Dung)
Lh Giuse Nguyễn Văn Hương
Lh hội viên Fatima (Hội Fatima)
Lh hội viên Fatima (Hội Fatima)
Lh Lucia Ánh & Ysave Hớn (AC Kiệt & Lan)
Lh Lucia Lê Thị Ánh
Lh Maria & các lh (ÔB Vũ Thành)
Lh Maria Lưu Lộc Sen (Gđ Lang & Nhung)
Lh Maria Lưu Lộc Sen (Duy Kim)
Lh Maria Lưu Lộc Sen, lễ giỗ (ÔB Sự)
Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi thân mẫu (Chị Hoa)
Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi
Lh Nguyễn Văn Hương thân phụ (Chị Hoa)
Lh Nicôla Vũ Gia Đệ (Chị Hoa)
Lh Phêrô Maria, Tiên Nhân & mồ côi (Phuong

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (Gia đình)
Lh mới qua đời & các lh
Lh ÔB nội ngoại
Lh Phêrô Trần Xuân Hùng (Tyson)
Xin cho con đi đường được bình an
Xin lễ tạ ơn Chúa & Đức Mẹ (AC Thương Thu)
Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse
Xin lễ tạ ơn Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse (Bà Hạt)
Xin ơn bìnhan và phúc lành cho mọi người đến
dự Đêm Nhạc Mùa Thu Tri Ân (CVM)

G iáo L ý
Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số
289)... “có các mức độ hay hình thức giới luật
khác nhau trong lề luật Thiên Chúa thay đổi
theo các cá thể và hoàn cảnh khác nhau” . Ví
dụ một số người lập luận cách sai lầm rằng
các cặp vợ chồng nào thấy giáo huấn Công
giáo về việc làm cha mẹ có trách nhiệm là một
gánh nặng, thì hãy khuyến khích họ theo lương
tâm của mình mà chọn lấy một cách tránh
thai nào đó. Đây là một hình thức sai lầm của
chủ trương cấp tiến (tiệm tiến của luật). Thực ra
đó chẳng qua là biến tướng của một thứ chủ
nghĩa gia trưởng (paternalism), phủ nhận khả
năng của một số thành viên trong Hội thánh
đáp lại tình yêu tràn đầy của Thiên Chúa, và
nhắm “hạ thấp rào chắn” của giáo huấn luân
lý Kitô giáo cho họ.

Nguyen)

162. Trong tinh thần của một chủ trương tiệm
• Lh Phêrô Nguyễn Thanh Ngàn & lh mồ côi tiến thực sự, Đức Thánh Cha Phanxicô mới

đây đã tán dương lòng dũng cảm của vị tiền
nhiệm của ngài, Đức Phaolô VI, trong Thông
• Lh Phêrô Vũ Bá Ninh (Chị Hoa)
điệp Humanae Vitae. Trong khi chống lại áp
• Xin lễ tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp
lực xã hội ngày càng lớn mạnh về kiểm soát
• Xin ơn bình an và phúc lành cho mọi người đến
dân số, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng:
dự Đêm Nhạc Mùa Thu Tri n (CVM)
“Thiên tài của Đức Phaolô VI có tính tiên tri,
ngài đã dũng cảm đi ngược lại đa số, bảo vệ
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 4 tháng 9
kỷ luật luân lý, thắng hãm nền văn hóa đương
• Các lh thai nhi
• Cầu nguyện cho các nhà tài trợ và thiện đại, chống lại thuyết tân-Malthus, hiện tại và
nguyện viên phục vụ Đêm nhạc Mùa Thu Tri trong tương lai” .
(Chị Hoa)

Ân (CVM)
163. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha Phanx• Lh Anre Dũng Lạc Trần Nguyên Cát (Gđ Lang icô cũng lưu ý rằng Đức Phaolô VI đã truyền
& Nhung)

• Lh Antôn Hồ Văn Vĩnh (Con cháu)
• Lh các thai nhi
• Lh Dũng Lạc, Têrêsa Hồng Yến & các lh mồ
côi (Bà Nhật)
• Lh Gioan Baotixita
• Lh Giuse, lễ giỗ
• Lh La Tâm Đoan
• Lh La Trường Khuê
• Lh Maria Lưu Lộc Sen (Triều & Oanh)
• Lh Maria Ngô Thị Bông

cho các cha giải tội phải diễn giải Thông điệp
của ngài với “đầy lòng nhân hậu, [và] quan tâm
đến các trường hợp cụ thể.... Vấn đề không
phải là liệu có thay đổi giáo lý hay không,
nhưng là đi sâu hơn và bảo đảm việc chăm
sóc mục vụ tùy từng trường hợp và tùy những
gì mỗi người có thể làm” . Do đó, Hội Thánh
mời gọi các thành viên của mình hướng đến
chân lý toàn vẹn, và khuyến khích mọi người
tận dụng lòng nhân hậu của Chúa trong khi
khả năng sống chân lý ấy nơi họ được lớn lên.
(Còn tiếp)
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