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LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO
Trong Tuần I Mùa Chay.
Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh nữ
Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử
đạo.
Thứ Tư, 08.03
Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh Gio-an
Thiên Chúa, tu sĩ.
Thứ Năm, 09.03 Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh
Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.
Thứ Sáu, 10.03
Trong Tuần I Mùa Chay.
Thứ Bảy, 11.03
Trong Tuần I Mùa Chay.
Chúa Nhật, 12.03 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thứ Hai, 06.03
Thứ Ba, 07.03

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng
vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu
nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những
giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì
qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối”
(AC 27).

VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy
“Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay
và kiêng thịt”.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Cám dỗ là kinh nghiệm thường xuyên xảy ra cho mỗi
người. Nhiều người bi quan cho rằng con người không thể
thắng vượt được trước ba kẻ thù quá mạnh là xác thịt, thế
gian và ma quỉ. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa,
phải có cám dỗ để thử thách đức tin. Thiên Chúa để những
cám dỗ xảy ra là để thử thách và tôi luyện niềm tin, sự hy
vọng, và lòng yêu mến của mỗi người dành cho Ngài.
Những bài đọc của Chúa Nhật đầu Mùa Chay, Năm A, cho
chúng ta cái nhìn thâm sâu vào sự cám dỗ. Trong bài đọc 1,
tác giả Sách Sáng Thế tường trình sự sa ngã của cặp vợ
chồng đầu tiên, ông Ađam và bà Evà. Hậu quả là con người
phải lãnh nhận biết vao đau khổ và phải chết. Trong bài
đọc 2, thánh Phaolô giải thích cho chúng ta sự liên hệ giữa
tội của Ađam và công nghiệp của Chúa Giêsu trong kế
hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, thánh sử
Mátthêu tường thuật cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trước khi
khởi đầu sứ vụ rao giảng và cứu chuộc của Ngài. Tuy bị
cám dỗ như bao người, Chúa Giêsu đã chiến thắng khải
hoàn vì Người luôn tin tưởng nơi tình yêu và sự quan
phòng của Thiên Chúa.
Linh mục Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ
tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ
chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã
được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.
Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “Buộc những người
từ 14 tuổi tròn”.

VỀ CÁC YÊU TỐ PHỤNG VỤ TRONG MÙA
CHAY
Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ
được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi. Số 313
của Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma [GIRM] và tài liệu
“Sing to the Lord” của Hội Đồng Giám Mục Mỹ số 114 có
nói: “Trong Mùa Vọng được phép đánh phong cầm và các
nhạc cụ khác cách vừa phải, phù hợp với đặc tính của mùa
này… Trong Mùa Chay, tiếng phong cầm và các nhạc cụ
khác chỉ để giúp hát mà thôi, trừ Chúa Nhật Laetare
(IV Mùa Chay), lễ trọng và lễ kính”. Do đó, các ca đoàn
được khuyến khích sử dụng đàn phong cầm và một số nhạc
cụ khác “một cách vừa phải” trong tâm tình phù hợp với
Mùa Chay kêu gọi sám hối và và hướng về cuộc khổ nạn
của Chúa Giêsu.
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ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

và lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta
(câu 20-21). Hình ảnh đó là một nỗi đau cùng cực, nó
mô tả chân thực một người nhục nhã và đáng thương.
Bối cảnh đó thậm chí gây ấn tượng hơn nếu chúng ta
xem đến người nghèo khổ kia là anh Lazarô: một tên đầy
đủ như lời hứa theo nghĩa văn chương là “Thiên Chúa
giúp”. Danh xưng này không phải là nặc danh. Những
đặc tính của anh rõ ràng được phác họa và anh ta xuất
hiện như một con người với lịch sử của chính anh. Trong
khi thực thế thật khó nhìn thấy ông nhà giàu, chúng lại
lại bắt gặp và biết anh Lazarô như một người quen.
Anh ấy là một khuôn mặt, như một quà tặng, một kho
tàng vô giá, một con người vốn được Thiên Chúa yêu
thương và chăm sóc, mặc dù anh đang trong hoàn cảnh
bị gạt bỏ.

Ngôi Lời là món quà. Tha nhân là quà tặng.
Anh chị em thân mến,
Mùa Chay là một khởi đầu mới, là một con đường dẫn ta
đến với mục đích của mùa Phục sinh, vinh thắng của
Đức Kitô trên sự chết. Mùa Chay mời gọi chúng ta mau
chóng hoán cải. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở về với
Thiên Chúa với “hết lòng mình” (Giôen 2, 12), để từ bỏ
những gì là tầm thường và để thăng tiến tình bạn với
Thiên Chúa. Chúa Giêsu là người bạn trung tín vốn
chẳng bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Thậm chí khi chúng ta
phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta trở về;
bằng sự ngóng đợi kiên nhẫn như thế, Người bày tỏ cho
chúng ta thấy sự sẵn sàng tha thứ của Người. (Trích bài
giảng 8-1-2016)
Mùa Chay là mùa thuận lợi để đào sâu đời sống thiêng
liêng của chúng ta bằng những phương thế thiêng liêng
mà Giáo hội dành cho mỗi chúng ta: Ăn chay, cầu
nguyện và bố thí. Điều căn bản vẫn là Lời Chúa mà
trong suốt Mùa Cha này chúng ta được mời gọi để lắng
nghe và suy ngẫm sâu sắc hơn. Cha lúc này muốn lưu
tâm đến dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazarô (x. Lc16,
19-31). Chúng ta hãy thấy những gợi hứng trong câu
chuyện ý nghĩa này, để nó cho chúng ta chìa khóa hiểu
điều chúng ta cần làm, ngõ hầu đặt được hạnh phúc đích
thực và sự sống vĩnh hằng. Nó thôi thúc chúng ta hoán
cải thật tâm.
1. Tha nhân là một quà tặng
Dụ ngôn này bắt đầu trình bày hai nhân vật chính. Một
người nghèo được mưu tả chi tiết hơn: anh thật cùng
khốn và yếu nhược đến nỗi không thể đứng được. Nằm
trước cửa ông nhà giàu, anh thèm được những mẩu bánh
từ bàn ông nhà giàu rớt xuống. Anh mụn nhọt đầy mình

Anh Lazarô dạy chúng ta rằng tha nhân là quà tặng. Mối
tương quan đúng đắn giữa người với người bao gồm cả
việc dễ dàng nhận ra giá trị của họ. Thậm chí người
nghèo ở trước cửa ông nhà giàu không gây phiền toái gì,
nhưng đó là một lời mời gọi để hoán cải và đổi thay. Dụ
ngôn này trước hết mời chúng ta hãy mở cửa tâm hồn
với tha nhân bởi mỗi chúng ta là quà tặng, dù đó là
người hàng xóm hay người ăn xin vô danh đi nữa. Mùa
Chay là mùa thuận lợi để mở toang cửa cho những ai cần
ta giúp đỡ và để nhận ra họ là khuôn mặt của Đức Kiô.
2. Tội lỗi gây cho chúng ta đui mù
Dụ ngôn này luôn diễn tả những xung khắc vốn rất hợp
với ông nhà giàu (câu 19). Không như anh Lazarô, ông
nhà giàu không có danh xưng; ông chỉ đơn giản được gọi
là “người giàu”. Sự giàu có của ông được thể hiện trong
bộ áo choàng kịch cỡm và xa hoa. Trang phục vải tía vải
điều thì quý hơn nhiều so với vàng bạc châu báu, và vì
thế chỉ dành riêng cho những bậc thần hư ảo (x. Gr 10,
9). Ông nhà giàu rõ là khoe khoang của cải và trong thói
phô trương hằng ngày: “ngày ngày yến tiệc linh đình”
(câu 19). Với ông ấy, chúng ta bắt gặp một hình ảnh
sống động về tội tham nhũng, vốn bộc lộ qua ba giai
đoạn: Ham mê tiền bạc, hư danh và kiêu ngạo (bài
giảng 20-9-2013).
Thánh Phaolô tông đồ kể cho chúng ta rằng: “cội rễ sinh
ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (x. 1Tm 6,
10). Đó là nguyên nhân chính gây nên tham nhũng và là
nguồn gốc của đố kị, xung đột và nghi ngờ nhau
(x. Evangelii Gaudium, 55). Thay vì nên khí cụ trong
việc phục vụ chúng ta để làm điều thiện và để tỏ lộ lòng
hiệp nhất với tha nhân, thì tiền bạc có thể ràng buộc
chúng ta và cả thể giới rơi vào luận lý ích kỉ đến nỗi
chúng không có chỗ cho tình yêu và còn cản trở sự bình
an.
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Dụ ngôn này sau đó cho thấy lòng tham của ông nhà
giàu khiến ông nên kẻ phù phiếm. Nhân phẩm của ông
được thấy qua những gì là bề ngoài, cho thấy những thứ
khác mà ông ta có thể làm. Nhưng diện mạo bề ngoài
của ông lột tả sự trống rỗng ở bề trong. Cuộc sống của
ông là một tù nhân so với bề ngoài của ông, so với
những khía cạnh hiện hữu thiện cận và thoáng qua nhất
(x. Evangelii Gaudium, 62).
Bậc thang thấp nhất của việc suy đồi luân lý này là lòng
kiêu ngạo. Ông nhà giàu ăn mặc giống quân vương và
hành động như vua chúa, quên mất rằng ông đơn thuần
chỉ là một con người. Vì những người này bị lũng đoạn
vì ham mê giàu sang phú quý nên họ chẳng được gì
ngoài cái tôi của chính họ. Những điều này cản trở tầm
nhìn của họ. Hậu quả của việc quyến luyến tiền của là
một sự mù quáng. Người giàu không thấy người nghèo
vốn đang đói lả, đau đớn và vật vã ở cửa nhà mình.
Chiêm ngắm đặc tính này, chúng ta có thể hiểu tại sao
Tin mừng minh nhiên kết tội lòng ham mê tiền bạc như
thế: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét
chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà
khinh dể chủ nọ. Anh em không thểvừa làm tôi Thiên
Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6, 24)
3.Ngôi Lời là món quà
Tin mừng về ông nhà giàu và anh Lazarô giúp chúng ta
thực thi một chuẩn bị tốt cho mùa Phục Sinh. Phụng vụ
ngày thứ Tư lễ Tro mời chúng ta trải nghiệm tương tự
như hành vi của ông nhà giàu. Khi linh mục xức tro lên
đầu chúng ta, ngài lặp lại những lời này: “Hãy nhớ bạn
là bụi tro, một mai bạn sẽ trở về tro bụi”. Khi đó vang
vọng lại cả hai cái chết của ông nhà giàu và người nghèo
khổ, và phần lớn dụ ngôn diễn ra ở đời sau. Hai con
người đột nhiên khám phá rằng: “chúng ta đã không
mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được”
(1Tm 6, 7).
Chúng ta cũng thấy điều xảy ra ở đời sau. Nơi đó ông
nhà giàu ở đằng xa nói với tổ phụ Ápraham vốn được
ông gọi là “cha” (Lc 16, 24.27), như một dấu chỉ cho
thấy ông thuộc về dân của Thiên Chúa. Chi tiết này
khiến cuộc sống của ông phơi bày tất cả những sự trái
ngược, vì cho tới lúc này, ông không có đề nghị nào về
tương quan của ông với Thiên Chúa. Thực vậy, trong
cuộc sống, ông đã không có chỗ cho Thiên Chúa. Ông
chỉ dành chỗ cho ngẫu tượng là chính ông mà thôi.
Ông nhà giàu nhận ra anh Lazarô chỉ ở giữa lúc đau đớn
của đời sau. Ông muốn anh nhà nghèo hãy xoa dịu nỗi
thống khổ của ông bằng một giọt nước. Điều ông ta đề
nghị với anh Lazarô thì tương tự như những điều mà ông
ta có thể làm, nhưng ông chẳng bao giờ thực thi khi còn

sống. Tổ phụ Ápraham đáp: “Suốt đời con, con đã nhận
phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu
toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi nơi
đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 16, 25).
Dụ ngôn này tiếp tục trao cho tất cả Kitô hữu một thông
điệp. Ông nhà giàu đề nghị tổ phụ Ápraham hãy gửi anh
Lazarô đến cảnh cáo anh em của ông là những người còn
sống. Nhưng ông Ápraham đáp: “Chúng đã có Môsê và
các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.” (x. câu
29). Trái lại với những phản ứng của ông nhà giàu, ông
nhà giàu nói: “thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe
đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ
ăn năn sám hối.” (câu 31).
Vì thế, vấn đề đích thực của ông nhà giàu đến từ phần
đầu. Cội rễ của tất cả những xấu xa của ông là do lỗi ông
không chú ý đến Lời Chúa. Hậu quả là ông không còn
yêu mến Thiên Chúa và ông càng ngày càng xem thường
tha nhân. Lời Chúa là sức sống và là sức mạnh có khả
năng thay đổi lòng người và dẫn họ về lại với Thiên
Chúa. Khi chúng ta đóng chặt cửa tâm hồn trước món
quà Lời Chúa, chúng ta cuối cùng cũng khép kín con tim
trước quà tặng của anh chị em mình.
Các bạn thân mến, Mùa Chay là mùa thuận tiện để canh
tân việc gặp gỡ của chúng ta với Đức Kitô, Đấng là Ngôi
Lời đang sống động trong các bí tích và trong mỗi tha
nhân. Thiên Chúa đã chiến thắng những dối trá lọc lừa
của cơn Cám dỗ trong suốt bốn mươi ngày trong hoang
địa, Ngài chỉ cho chúng ta lối nẻo chúng ta phải thực thi.
Hãy xin Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên hành trình
chính trực của việc hoán cải, để chúng ta có thể tái khám
phá quà tặng là Lời Chúa, để được thanh tẩy tội vốn
khiến chúng ta mù quáng, và phụng sự Đức Kitô nơi
những nhu cầu của anh chị em chúng ta. Cha khuyến
khích mọi tín hữu cũng hãy diễn tả việc canh tân thiêng
liêng này bằng cách chia sẻ trong những công việc bác ái
mùa chay (the Lenten Campaigns) vốn được nhiều tổ
chức của giáo xứ tích cực xúc tiến tại nhiều nơi trên thế
giới, và vì thế hãy thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ trong
một gia đình nhân loại của chúng ta. Chúng ta hãy cầu
nguyện cho mỗi người chúng ta để bằng việc chia sẻ
vinh thắng của Đức Kitô, chúng ta cũng trải nghiệm và
chia sẻ niềm vui tròn đầy của Đấng Phục sinh.
Từ Vatican, 18-10-2016
Lễ thánh sử Luca
Phanxicô Giáo Hoàng
Chuyển ngữ: Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
http://www.mtgthuduc.net/index/2017/02/toan-van-sudiep-mua-chay-2017-cua-duc-giao-hoang-phanxio/
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GÓC NHÌN MỤC VỤ
Nguồn gốc Mùa Chay
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để
cầu nguyện, sám hối, hy sinh và
làm việc lành để chuẩn bị mừng lễ
Phục Sinh

Mùa Chay trở nên phổ biến hơn sau khi Kitô giáo được
công nhận năm 313 (sau công nguyên). Công đồng Nicê
(325), trong giáo luật ghi rằng hai công nghị nên được tổ
chức hằng năm, “một công nghị trước 40 mùa Chay”.
Thánh Athanasiô (qua đời năm 373) trong các “Lễ Thư”
(Festal Letters) kêu gọi giáo đoàn ăn chay 40 ngày trước
khi ăn chay nghiêm ngặt hơn trong Tuần Thánh. Thánh
Cyril thành Giêrusalem (qua đời năm 386) nói trong các
bài giảng giáo lý, ngày nay gọi là RCIA (Rite of Catholic
Initiation for Adults, nghi thức khai tâm Công giáo cho
người lớn), trong đó có 18 điều hướng dẫn trước khi lãnh
nhận Bí tích Rửa tội được trao cho các tân tòng trong mùa
Chay. Thánh Cyril thành Alexandria (qua đời năm 444)
viết trong một loạt “Lễ Thư” cũng cho biết rằng việc thực
hành đó trong mùa Chay chú trọng thời gian 40 ngày ăn
chay.
Cuối cùng, Thánh Giáo hoàng Leo (qua đời năm 461) đã
giảng rằng các tín hữu phải “hoàn tất việc ăn chay 40 theo
luật”, đồng thời chú ý nguồn gốc mùa Chay. Có thể kết
luận rằng, vào cuối thế kỷ IV, thời gian 40 ngày ăn chay
chuẩn bị lễ Phục sinh được coi là mùa Chay như ngày nay,
cầu nguyện và ăn chay đã tạo nên các bài luyện tập tâm
linh thời sơ khai.

Muốn canh tân phụng vụ Giáo hội, Hiến pháp về Phụng vụ
Thánh của Công đồng Vatican II nói: “Hai yếu tố là đặc
tính của mùa Chay – nhớ lại Bí tích Thánh Tẩy hoặc chuẩn
bị cho Bí tích này, và sám hối – nên được nhấn mạnh trong
phụng vụ và giáo lý. Qua đó, Giáo hội chuẩn bị cho các tín
hữu về việc cử hành lễ Phục sinh, trong khi họ lắng nghe
Lời Chúa nhiều hơn và dành thời gian cầu nguyện nhiều
hơn” (số 109). Chữ Lent (mùa Chay) được rút ra từ chữ
Lencten trong ngôn ngữ Anglo-Saxon, nghĩa là “mùa
Xuân”, và Lenctentid không chỉ có nghĩa là “mùa Xuân”
mà còn có nghĩa là “tháng Ba”, vì mùa Chay thường rơi
vào tháng này.
Từ thời Giáo hội sơ khai, có chứng cớ về mùa Chay để
chuẩn bị lễ Phục sinh. Chẳng hạn, Thánh Irênê (qua đời
năm 203) đã viết cho Thánh Giáo hoàng Victor I, nói về
việc cử hành lễ Phục sinh và sự khác nhau giữa hai việc cử
hành này trong Giáo hội Đông phương và Tây phương: “Sự
tranh luận không chỉ về ngày này, mà còn về đặc tính của
việc ăn chay. Một số người nghĩ rằng họ nên ăn chay một
ngày, một số người nghĩ nên ăn chay hai ngày, một số
người khác lại nghĩ nên ăn chay nhiều ngày hơn; một số
người khác lại nghĩ nên ăn chay 40 giờ cuối cùng. Sự khác
nhau trong cách giữ luật như vậy đã không có nguồn gốc
như ngày nay, mà rất khác trước, từ thời xa
xưa” (Eusebius, Lịch sử Giáo hội, V, 24).
Khi Rufinus dịch đoạn văn này từ tiếng Hy Lạp sang tiếng
Latin, có dấu phẩy giữa số 40 và chữ “giờ” khiến ý nghĩa
hóa thành 40 ngày, mỗi ngày 24 giờ. Do đó, tầm quan
trọng của đoạn văn vẫn là từ thời tổ tiên xa xưa – luôn
được diễn tả là thời các tông đồ, và thời gian 40 ngày mùa
Chay đã xuất hiện. Tuy nhiên, việc thực hành thực sự và
thời gian mùa Chay vẫn chưa tương ứng trong cả Giáo hội.

Dĩ nhiên, con số 40 luôn có có ý nghĩa tâm linh đặc biệt
quan tâm sự chuẩn bị. Trên núi Hô-rép (núi Sinai), chuẩn
bị nhận Mười Điều Răn, “Môsê ở đó với Đức Chúa 40
ngày và 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên
những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều”
(Xh 34:28). Êlia đi bộ “40 ngày và 40 đêm lên núi Hô-rép
để gặp Thiên Chúa” (1 V 19:8). Quan trọng nhất là Chúa
Giêsu ăn chay và cầu nguyện “40 ngày và 40 đêm” trong
hoang địa trước khi Ngài công khai sứ vụ (Mt 4:2).
Khi 40 ngày chay được thiết lập, việc kế tiếp là quan tâm
mức độ ăn chay. Chẳng hạn, tại Giêrusalem, người ta ăn
chay 40 ngày, các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu trong tuần,
nhưng không ăn chay vào thứ Bảy hoặc Chúa nhật, do đó
mùa Chay kéo dài 8 tuần. Tại Rôma và Tây phương, người
ta ăn chay 6 tuần, các ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy trong
tuần, do đó mùa Chay kéo dài 6 tuần. Cuối cùng, người ta
ăn chay 6 ngày mỗi tuần trong 6 tuần, thứ Tư lễ Tro được
thiết lập để tăng số ngày cho đủ 40 ngày trước lễ Phục sinh.
Luật ăn chay có khác nhau.
Thứ nhất, một số vùng kiêng cữ các loại thịt và các sản
phẩm làm từ động vật, một số vùng lại trừ các thực phẩm
như cá. Chẳng hạn, Thánh Giáo hoàng Grêgôriô (qua đời
năm 604), viết cho Thánh Augustine thành Canterbury, nói
về quy luật này: “Chúng ta phải kiêng những đồ tươi như
thịt, và các loại tươi khác như sữa, bơ và trứng”.
Thứ nhì, luật chung cho mọi người là mỗi ngày chỉ ăn một
bữa, buổi tối hoặc lúc 3 giờ chiều.
Luật ăn chay trong mùa Chay cũng thay đổi. Cuối cùng,
được phép ăn nhẹ trong ngày để giữ sức khỏe mà làm việc.
Được phép ăn cá, và sau đó cũng được phép ăn thịt suốt
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tuần, trừ thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu. Rồi được phép ăn các
sản phẩm làm từ sữa, và cuối cùng luật này được hoàn toàn
nới lỏng. Tuy nhiên, kiêng cữ cả các sản phẩm sữa cũng
dẫn đến việc ăn trứng Phục sinh và ăn bánh kẹp vào thứ Ba
béo (Gras Mardi, Shrove Tuesday), trước thứ Tư lễ Tro.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA –
THÁNG BA 2017
VATICAN. Trong tháng ba năm 2017, Đức Thánh Cha
đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện cho các Kitô hữu
đang bị bách hại. Từ nơi các cộng đoàn và các Giáo Hội
Kitô khác nhau, kể cả Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành,
Đức Thánh Cha mời gọi sự nâng đỡ các Kitô hữu đang bị
bách hại, sự nâng đỡ ấy diễn tả qua lời cầu nguyện và
những trợ giúp vật chất. Đức Thánh Cha chia sẻ trong
Video rằng: Biết bao người đang bị bách hại vì đức tin của
mình. Họ bị ép buộc rời bỏ nhà cửa, nơi thờ phượng, và
những người thân yêu! Họ bị bắt bớ và bị giết hại chỉ vì họ
là Kitô hữu. Những kẻ đi bách hại không phân biệt các
Kitô hữu ấy thuộc hệ phái Kitô nào.
Cha xin hỏi anh chị em: Có bao nhiêu người trong chúng ta
cầu nguyện cho các Kitô hữu đang chịu bách hại?

Thời gian trôi qua, luật được thay đổi dần, thế nên ngày
nay việc ăn chay không chỉ đơn giản mà còn quá dễ. Thứ
Tư lễ Tro vẫn là khởi điểm mùa Chay, từ đó kéo dài 40
ngày, không kể Chúa nhật. Luật ăn chay và kiêng thịt ngày
nay rất đơn giản: Chỉ giữ vào thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu
Tuần Thánh, các tín hữu ăn chay (một bữa no, hai bữa nhẹ)
và kiêng thịt; còn các thứ Sáu khác trong mùa Chay chỉ
phải kiêng thịt. Giáo hội khuyến khích “từ khước cái gì đó”
để hy sinh trong mùa Chay. Có điều thú vị vào các Chúa
nhật và lễ trọng như lễ Thánh Giuse (19 tháng Ba) và lễ
Truyền Tin (25 tháng Ba), người ta “được miễn trừ” và có
thể tận hưởng bất cứ thứ gì phải kiêng trong mùa Chay.
Hãy hy sinh từ khước điều gì đó vì Chúa. Làm thật lòng
chứ đừng như người Pharisêu (giả hình) để được người ta
“chú ý”. Hãy chú trọng hoạt động tâm linh, như tham dự đi
Đàng Thánh Giá, Thánh lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện,
đọc sách thiêng liêng, xưng tội và rước lễ. Hãy tập trung
vào hoạt động mùa Chay: Sám hối, canh tân đời sống, thể
hiện đức tin và chuẩn bị cử hành Mầu Nhiệm Cứu Độ.
TRẦM THIÊN THU, chuyển ngữ từ CatholicEducation.org

ĐỔI GIỜ
2 giờ sáng Chúa Nhật,
ngày 12 tháng 3, 2017.
Nên tối Thứ Bảy, ngày 11
tháng 3, trước khi đi ngủ
xin vặn đồng hồ tới 1 giờ.
Sunday, March 12, 2017,
2:00AM clocks are turned
forward 1 hour to Sunday,
March 12, 2017, 3:00AM
local daylight time instead.

Hãy hiệp ý cùng Cha cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị
bách hại, để họ được nâng đỡ từ các Giáo hội và các cộng
đoàn, trong lời cầu nguyện và qua những trợ giúp vật chất.
Tứ Quyết SJ, 03/03/2017 09:49

THÁNG 3 – THÁNG THÁNH GIUSE
Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin
“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức
Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ
uy quyền của Thánh Cả Giuse, nên đã công bố Người là
“Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”… Ngoài việc tin
tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giuse, Giáo Hội
còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu
gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm
mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở
bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản
của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính
trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu
chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô. Ngay
lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức
Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân
nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi hành
trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện.
Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn
đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giuse chăm
nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín
thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận
được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách
Thánh Giuse phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội
tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công
chính, noi gương thánh Giuse và qua lời cầu bầu của
Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Người Giám
Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).
Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giuse các tín hữu sẽ
đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh
Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giuse và kinh Thánh Giuse.
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SINH HOẠT GIÁO XỨ
PHỤNG VỤ THÁNG 3, 2017
1. Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria: Thứ
Hai, ngày 20 tháng 3. Bổn mạng ca đoàn Thánh
Giuse & Hội Nhiếp Ảnh.
Tại Giáo xứ có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
2. Tĩnh Tâm Mùa Chay với cha Giuse Đinh Văn Nghị,
Dòng Đa Minh: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3.
Giảng thuyết: Từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối
Giải tội:
Từ 8 giờ 35 tối đến 9 giờ 30 tối.

GIÁO XỨ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017
Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải
trong mùa Chay, Giáo xứ năm nay được tiếp đón cha Giuse
Đinh Văn Nghị, dòng Đa Minh đến giảng tĩnh tâm cho giáo
xứ vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 3, Thứ Ba, ngày 28 tháng 3
và Thứ Tư, ngày 29 tháng 3, 2017, từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30
tối. Sau giờ tĩnh tâm, quý cha sẽ ngồi tòa giải tội cho đến
9 giờ 30 tối.
Kính mời quý ông bà anh chị em dành thêm thời gian cho
Chúa bằng cách tham dự những ngày tĩnh tâm mùa Chay
của giáo xứ và cử hành Bí Tích Hoà Giải trước khi cùng
long trọng cử hành đại lễ Chúa Phục Sinh 2017 năm nay.

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP MÙA CHAY
NĂM 2017 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC (BLA)

3. Lễ Truyền Tin: Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3. Bổn
mạng ca đoàn Ave Maria.
Tại Giáo xứ có Thánh Lễ 8 giờ sáng. Thánh Lễ 6 giờ
chiều là Chúa Nhật IV Mùa Chay.

Với chủ đề: “Cống hiến
những bàn tay để phục vụ,
và những tấm lòng để yêu
thương” mà Đức Giám Mục
giáo phận Arlingon đã chọn
cho năm nay.

BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO NGƯỜI TRƯỞNG
THÀNH
Hằng năm, Giáo phận
Arlington dành hai ngày để
ban Bí Tích Thêm Sức cho
người trưởng thành, độ tuổi
từ lớp cuối Trung Học trở
lên. Cụ thể năm nay là
Chúa Nhật, ngày 11 tháng
6, 2017, lúc 2:30 chiều tại
nhà thờ thánh Theresa,
Ashburn, Virginia và Chúa
Nhật, ngày 25 tháng 6,
2017, lúc 2:30 chiều, tại
nhà thờ Chánh Tòa thánh
Thomas More, Arlington,
Virginia.

Tới ngày 2 tháng 3, 2017, quí
vị đã đóng góp được
$20,995.00, nghĩa là được
19% chỉ tiêu $112,000.00. Giáo xứ mời gọi mỗi gia đình
chúng ta tiếp tục tham gia Chương Trình Quyên Góp Mùa
Chay 2017 của Đức Giám Mục!

Xin mời quý phụ huynh ghi
danh học Giáo Lý Thêm
Sức cho những thân hữu hoặc bằng hữu người Công Giáo
mà chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Đơn đơn ghi danh
để tại bàn thông tin ở tiền sảnh nhà thờ.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG
NHÂN TIN MỪNG”

Điều kiện ghi danh:
1) Giấy chứng nhận rửa tội được cấp từ Giáo xứ học viên
đã được rửa tội.
2) Giấy chứng nhận là người Công giáo của cha/mẹ đỡ đầu
thêm sức.
3) Điền đơn ghi danh và nộp đơn tại văn phòng Giáo Xứ.
4) Hạn chót ghi danh là ngày 16 tháng 5 năm 2017.
Thời gian học và phòng học sẽ được sắp xếp tuỳ thuộc vào
số học viên ghi danh và sẽ thông báo sau.

TIỀN THU TRONG TUẦN (25/02 - 26/02/2017)
Tiền quyên các lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
Hộp tiền nến khấn Thánh Giuse, Ðức Mẹ
Hộp tiền nến khấn Thánh Martinô de Porres
Hộp tiền giúp người nghèo
Quỹ phát triển giáo xứ (Monthly Offering)

TỔNG CỘNG:

$7,244.00
$451.00
$29.00
$276.00
$616.00

$8,616.00

Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN
MỪNG” do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam tại Arlington thực hiện. Chương trình
phát thanh sẽ phát sóng vào 9 giờ sáng Chúa
Nhật, trên băng tầng WRLD CHANNEL 30:
Cox Cable: Falls Church, Fairfax County.
Verizon FIOS TV: Falls Church, Fairfax County, Loudoun
County, Leesburg, Prince William Country, Stafford
County, Fredericksburg.
Hoặc nghe qua hệ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCTK7RsZI9TeOyEAKAjOPRg
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THÔNG TIN VÀ SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ
Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin và sinh
hoạt liên quan đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam – Arlington, Virginia, xin gởi E-mail về
office@cttdva.com để được đăng nhập vào E-mail
group của Giáo Xứ.

NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU BỆNH TẬT TRONG
CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ XIN CẦU NGUYỆN
- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Bùi CHUNG, Nguyễn TỈNH,
Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID,
Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Phùng TRÂN, Nguyễn
Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh
Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ,
Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn
GIẢN, Vũ Đăng Dung, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn
HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG…
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH,
Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị
TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị
TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY,
Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC,
Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Lê Thị TÚ,
Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE
MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM…
- Các anh chị em: Lê BRIAN, Nguyễn PHILIP, và
Trần-Hoàng ANDREW.

Mùa Chay Thánh
Chúa đã vào sa mạc,
Hai ngàn năm trước đây.
Chịu bao nhiêu thử thách
Trong suốt bốn mươi ngày.
Bị Sa Tan cám dỗ,
Chịu đói khát liên miên.
Chúa không thua quỷ dữ,
Luôn đứng vững trung kiên.
Chúa không nghe ma quỷ,
Không chào thua hạ mình.
Dậy ta có chí khí,
Biết xa lánh tội tình.
Đã vào Mùa Chay Thánh,
Ta thống hối ăn năn.
Dọn mình cho thanh sạch,
Làm con cái Chúa chăn.
Bùi Hữu Thư

Ý LỄ TRONG TUẦN (Người xin để trong ngoặc)
Thứ Hai: 06/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay
Lễ 8AM Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Mầu (gđ. N.T. Im)
Các linh hồn (Nguyễn Hoàng Phượng)
Các linh hồn thân bằng quyến thuộc
Nguyễn Thị Phượng xin kính Chúa Thánh Thần
Lễ 7PM Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Giuse Lê Văn Bách (gđ. Nguyễn Ước)
Giuse Võ Văn Sang (Trần Lê Anh Phương)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Phêrô Trần Trọng Lập (gđ. Nguyễn Ước)
Anna Đoàn Thị Dịu (Đoàn Văn Thiện)
Anna Trần Thị Nhị giỗ 100 ngày (gđ. Lý Phong
+ Mỹ Phương)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Phùng Thị Xổi (gđ. Nguyễn Ước)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (gia đình)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (Nguyễn Sandy)
Têrêsa Nguyễn Thị Ngà (Tâm Hưng)
Các linh hồn (Trần Trang)
Vũ Hương xin cho Maria Tuyết Mai và Vũ
Hương được khỏi bệnh, và bình an cho gia đình
Thứ Ba: 07/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh
nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ
Phê-li-xi-ta, tử đạo
Lễ 8AM Gioan Baotixita Phạm Văn Mùi (Nguyễn Phượng)
Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Các đẳng và ân nhân (Nguyễn Im và các con)
Các linh hồn (Ngô Thu)
Lễ 7PM Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Linh hồn Lưu Ngọc Minh
Maria Bà Phó Thử (gđ. Nguyễn Ước)
Maria Huỳnh Thị Kim Ngọc (Trương Kim Hạnh)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Trịnh Thị Đơn (gđ. Nguyễn Ước)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (gia đình)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (Nguyễn Sandy)
Têrêsa Nguyễn Thị Ngà (Tâm Hưng)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn Ước)
Trần Trang xin ơn như ý
Vũ Hương xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
Thứ Tư: 08/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh
Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ
Lễ 8AM Đaminh Nguyễn Hữu Tâm (Nguyễn Thị Phượng)
Gioan Nguyễn Cả (Nguyễn Thị Im và các con)
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Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Micae Nguyễn Ánh (Nguyen Rina)
Micae Nguyễn Ánh lễ giỗ 3 năm (Cẩm Quyên)
Micae Nguyễn Ánh lễ giỗ 3 năm (Thanh Quỳnh)
Phaolô Lê Văn Nhãn (Bà Lê Văn Nhãn)
Các linh hồn
Nguyễn Im và các con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Lễ 7PM Đaminh Trần Mạnh Nhật (gđ. Nguyễn Ước)
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Maria Đinh Thị Quy (gđ. Nguyễn Ước)
Maria Lê Thị Nhàn (gđ. Nguyễn Đình Thường)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Thu (gđ. Nguyễn Ước)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (gia đình)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (N. Sandy)
Têrêsa Nguyễn Thị Ngà (Tâm Hưng)
Thứ Năm: 09/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay. Thánh
Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu
Lễ 8AM Đaminh Trần Đức Hoài Thương mới qua đời
(Trần Thị Kim Ngân)
Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Vincentê Minh mới qua đời (Trần Kim Ngân)
Maria Nguyễn Thị Tuyến (Nguyễn Im và các con)
Lễ 7PM Đaminh Nguyễn Đốc (gđ. Nguyễn Ước)
Đaminh Nguyễn Hiệu (gđ. Nguyễn Ước)
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Trịnh Thị Soi (gđ. Nguyễn Ước)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (gia đình)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (N. Sandy)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa
Thứ Sáu: 10/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay
Lễ 8AM Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Các linh hồn (Nguyễn Kim)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Nguyễn My xin tạ ơn
Lễ 7PM Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngon giỗ 4 năm (gđ. Đặng Tiến)
Maria Trần Thị Thảo (gđ. Nguyễn Ước)
Maria Trịnh Thị Cốm (gđ. Nguyễn Ước)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (gia đình)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (Nguyễn Sandy)
Các linh hồn thân nhân (gđ. Nguyễn Ước)
Cầu cho các linh hồn (Theresa Hoàng)

Thứ Bảy: 11/03/17 Trong Tuần I Mùa Chay
Lễ 8AM Giuse Hoàng Công Thắng
Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Maria Trần Thị Diêm (gđ. Sự và Lan)
Cầu cho các linh hồn
Nguyễn John xin ơn bình an
Chúa Nhật II Mùa Chay: 11/03/17 - Lễ 6 giờ chiều
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Đaminh Nguyễn Văn Nga (Thùy Vinh)
Giuse Nguyễn Bá Lân (gia đình)
Phanxicô Xaviê và Anna (gđ. Xuân Quang)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Linh hồn Lê Thị Kiêu (gđ. Khanh + Lan)
Maria Madalena Nguyễn Thị Đáng (các con trong gđ)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (Nguyễn Sandy)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn Ước)
Bà Thanh xin ơn bình an cho con cháu
Gia đình Nguyễn Ước xin ơn như ý
Gia đình Nguyễn Ước xin tạ ơn
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật II Mùa Chay: 11/03/17 - 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)
Eugene Hecking lễ giỗ (Lê Tiết Hecking)
Maria Trần Thị Dương (Trần Hai)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vĩnh)
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 7 giờ sáng
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (chị Tươi và gia đình)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Grêgôriô Trần Văn Thu (Phương Lan)
Phaolô Trần Đức Thanh (gia đình)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Vân)
Anna Trần Thị Nhị (Marta Trương)
Anna và Giuse (Sô Phúc Hựu)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Vân)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Các linh hồn tổ tiên (Đỗ Chương)
Thuy Ly xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
Gia đình Trần Thao xin ơn bình an
Nguyễn Văn Triệu xin ơn bình an cho gia đình
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 9 giờ 30 sáng
Cha Giuse Trần Văn Huân (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Cha Louis Massimino (Trần Kim Loan)
Andrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan (gđ. Văn Nga)
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Gioan Nguyễn Văn Tịnh (chị Tươi và gia đình)
Giuse Anthony Huy Phạm (Lê Diệp)
Giuse Hiu Minh Quý (gia đình họ Hiu)
Giuse Lê Văn Giai và Maria Nguyễn Thị Khiết (Lê Diệp)
Giuse Mai Viết Huy (gia đình)
Giuse Phạm Văn Phổ (Trần Kim Loan)
Inhaxiô Võ Viết Kế (Võ Diệu Hường)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Thừa (gđ. N. Đình Thường)
Phaolô Lâm Duy Tranh (Thu Lâm, Thanh Hà)
Phaolô Nguyễn Đình Thông (Sắt Nguyễn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phaolô Trần Văn Phượng (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Phêrô Nguyễn Quế (Nguyễn Báu)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Lê Thị Kiều (chị em Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ)
Phạm Thị Thu (Châu + Tuyền)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Nguyệt (gđ. Phạm Văn Minh)
Anna Trần Thị Nhị (gđ. Phong Lý + Mỹ Phương)
Anna Trần Thị Phương (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Mađalêna Phan Thị Tỉnh (Nguyễn V. Sắt)
Maria Lê Thị Nhàn (gđ. Nguyễn Đình Thường)
Maria Ngô Thị Ngần (gđ. Ngọc Phương)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Phạm Thị Bé (gia đình Thu Liêm và Hùng Hằng)
Maria Trần Thị Diêm (gđ. Sự và Lan)
Têrêsa Đỗ Thị Nhiễm (Đỗ Chương)
Gia đình Lý Phong xin lễ bình an cho ân nhân đã xin lễ và
cầu nguyện cho Anna Trần Thị Nhị
Các linh hồn (Peter Trần)
Cầu cho linh hồn chị Thường (gđ. Hoàng)
Nguyễn Thị Phương Dung xin tạ ơn
Peter Trần xin ơn bình an và như ý
Bạch Ngọc xin ơn bình an và như ý
Thuy Ly xin ơn như ý (Thuy Ly)
Hoàng Dung xin tạ ơn và xin ơn bình an
Hùng Linh xin tạ ơn, xin ơn bình an và như ý
Âu Mỹ Linh xin ơn: tin cậy mến
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)
Cha Giuse Trần Văn Huân (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Alphonse Peter Lê Quang Maxim (Agnes Bernadette Trí)
Đaminh Ngô Thế Bình (Nguyễn Sâm)
Đaminh Phạm Văn Thuận mới qua đời (Vũ Long)
Đaminh Phạm Văn Thuận mới qua đời (Vũ Lưu)
Đaminh Phạm Văn Thuận mới qua đời (Vũ Thúy)
Đaminh Phạm Văn Thuận mới qua đời (Vũ Trung)
Đaminh Phạm Văn Thuận mới qua đời (Vũ Văn)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (Bà Tâm HĐĐM)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (Chị Tươi và gia đình)
Giuse Nguyễn Văn Dụng (Nguyễn Sâm)
Giuse Trần Thế Thiệu (Cao Kim Dung)

Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phaolô Trần Văn Phượng (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Nguyễn Thông (Chương trình phát thanh ÁSTM)
Paulina Hồng Dương (Sansan Hoang)
Anna Đỗ Thị Từ (Đỗ Chương)
Anna Trần Thị Nhị lễ giỗ 100 ngày (gđ. Phong + Phương)
Anna Trần Thị Phương (Trần Bảo Toàn và gia đình)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Lê Thanh Mai (Cao Kim Dung)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Maria Nguyễn Thị Tèo (Nguyễn Sâm)
Maria Nguyễn Thị Vân (Nguyễn Sâm)
Các linh hồn ông bà nội ngoại (gđ. Phong + Mỹ Phương)
Nguyễn Thị Phương Dung xin tạ ơn
Lý Phong + Mỹ Phương xin ơn bình an cho gia đình
Gia đình xin ơn chữa lành và bình an cho cụ Nguyễn Thị
Anh
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 7 giờ tối
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (gđ. Lê Tấn Luật)
Gioan Nguyễn Văn Tịnh (Chị Tươi và gia đình)
Anna Trần Thị Chung (Trần Thị Oanh)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Nguyễn Kim Phượng Thu (Nguyễn Sandy)
Các linh hồn thân nhân (Đỗ Chương)
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 2 giờ chiều
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)
Gioakim Hồ Công Thành (Catharina Hồ Thanh Thảo)
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan
Gioan Nguyễn Văn Tính (Phượng + Huy)
Eugene Hecking lễ giỗ (Lê Tiết Hecking)
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật II Mùa Chay: 12/03/17 - Lễ 7 giờ tối
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan (Phạm Xuân Phương)
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tín
Maria Nguyễn Thị Lương (Katherine Trần)

Tất cả ý lễ được chỉ trong các Thánh Lễ của giáo xứ
cũng như của cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, mỗi linh
mục chủ tế hay đồng tế chỉ hưởng được một bổng lễ
mà thôi, phần còn lại sẽ được chuyển giao cho Dòng
Đa Minh tại Việt Nam cũng như Phụ Tỉnh Đa Minh tại
Hải Ngoại để dâng lễ theo các ý chỉ khác.
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CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2:5)

CÁC HỘI ĐOÀN

LỊCH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ
Cử Hành Phụng Vụ Nhà Thờ St. Veronica
3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151

Thứ Sáu
Chương Trình Việt Ngữ

7:00pm - 8:30pm

Địa chỉ: C/o Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S Wakefield Street, Arlington, VA 22204
http://www.cttdva.com http://ourladyoflavangva.com/

Thứ Bảy
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chương Trình Giáo Lý

3:45pm - 4:45pm
5:30pm - 6:30pm



Cha Đặc Trách: Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.
(703) 982-7532  E-mail: lavang@cttdva.com
Chủ Tịch Ban Thường Vụ: Giuse Đinh Quốc Thịnh
(703) 672-3750  E-mail: dinhqthinh@gmail.com

CÁC SINH HOẠT
Thánh Lễ
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chúa Nhật

7:00 tối (Thứ Sáu đầu tháng
không có Thánh Lễ)
7:00 tối
2:00 trưa và 7:00 tối

Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy Đầu Tháng sau Thánh Lễ
Giải Tội
Sau các Thánh Lễ và khi có hẹn
Viếng Đàng Thánh Giá
Thứ Sáu 6:30 tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có
Viếng Đàng Thánh Giá)
Rửa Tội
Thứ Bảy tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối
Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối

CÁC BÍ TÍCH KHÁC
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

Chúa Nhật
Các Bà Mẹ Công Giáo (Tuần 1)

3:00pm - 5:00pm

Chúa Nhật
Phong Trào Cursillo (Tuần 2)

3:00pm - 5:00pm

Chúa Nhật
Hiệp Sĩ Đoàn 16468 (Tuần 3)

5:00pm - 6:00pm

MÙA CHAY & TUẦN THÁNH 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thứ Tư Lễ Tro (1/3):
Tĩnh Tâm Mùa Chay (30/3):
Thứ Năm Tuần Thánh (13/4):
Thứ Sáu Tuần Thánh (14/4):
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (15/4)
Chúa Nhật Phục Sinh (16/4)

9:00pm
7:00pm - 8:30pm
9:30pm
5:00pm
Không có
2:00pm & 7:00pm

TIỀN THU (25/02 - 26/02/2017)
Tiền quyên các lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
$3,538.00
Tiền quyên lần 2 (phát triển cộng đoàn)
$954.00
Một gia đình ủng hộ quỹ phát triển cộng đoàn $1,000.00
Tiền lời Hội CBMCG bán hàng quán
$290.00

TỔNG CỘNG:

$5,782.00
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