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Các Linh Mục trong giáo xứ
Cha xứ: Charles P. Strollo, C.M.
Điện thoại: 215. 341 1313
Cha phó: Abel Osorio, CM.

Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM B - 17/12/2017

Bài đọc: Isaia 61, 1-2a. 10-11; 1 Thêxalonica 5, 16-24; Gioan 1, 6–8. 19-28
ĐC: Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.
THTM: All– All: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho
kẻ nghèo hèn. Halleluia.

Điện thoại: 718. 207 8955

Chương trình phụng vụ:

CHÚA HIỆN DIỆN GIỮA CHÚNG TA

Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

Thưa ông bà anh chị em, trong cách suy nghĩ của nhiều người, kể cả người Công giáo,
Mùa Vọng chỉ được hiểu là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Vì vậy, họ chú trọng
nhiều đến việc làm hang đá, trang trí hoa đèn rực rỡ mà quên mất một điều căn bản, đó
là Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời. Ngài hiện diện giữa chúng ta và mỗi người
tín hữu được trao phó trách nhiệm loan truyền sự hiện diện linh thiêng kỳ diệu ấy. Lời
Chúa Chúa nhật 3 Mùa Vọng nhằm nhắc nhở chúng ta điều này.

7:15AM --tiếng Anh
Thứ Bảy
9:00AM -- tiếng Anh
Chầu Thánh Thể - Mỗi Chúa Nhật
đầu tháng từ 1:00 PM – 1:25 PM
Các ngày Lễ trọng, Lễ Kính: Thánh
lễ tiếng Việt lúc 8 giờ 30 tối. Xin kính
mời tham dự.
Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:
Thứ Bảy:
5:30PM -- tiếng Anh
Chúa Nhật:
8:30AM – tiếng Anh
11:00AM -- tiếng Anh
1:30PM -- tiếng Việt Nam
6:15PM -- tiếng Spanish
Các sinh hoạt Cộng Đoàn:
12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca đoàn
tập hát.
Xưng tội -- trước các Thánh lễ Chúa
Nhật
Rửa tội -- Chúa Nhật đầu tháng
Hôn Phối -- Gặp Linh mục 6 tháng
trước khi cử hành Bí tích.

Tiền xin giỏ trong tuần vừa qua

0 4. 904.00

Chân thành cám ơn

Các Bài đọc trong Phụng vụ hôm nay đều diễn tả niềm vui. Tại sao chúng ta vui mừng?
vì có Chúa hiện diện. Ngài xức dầu cho chúng ta và sai chúng ta vào lòng cuộc đời.
Trong truyền thống Thánh Kinh, dầu thơm chỉ niềm vui, sự hoan lạc và ân sủng của
Thiên Chúa. Nhờ được xức dầu trong bí tích Thanh tẩy, mỗi người tín hữu được sai lên
đường để loan báo niềm vui.
Chúng ta được xức dầu và sai lên đường để rao giảng tình yêu của Chúa và sự hiện
diện của Ngài. Mọi cố gắng nỗ lực của đời sống tín hữu nhằm cho hình ảnh của Chúa
được tỏa sáng, chứ không phải hình ảnh của chúng ta. Khi nghe thánh Gioan Tẩy giả
rao giảng và kêu gọi sám hối, những người đương thời cũng tưởng rằng ông là Đấng
Thiên Sai. Gioan Tẩy giả đã cương quyết khẳng định: “Tôi không phải là Đấng
Kitô”. Ông nhận rõ sứ mạng của mình rất khiêm tốn, đó là làm cho hình ảnh của Đấng
Thiên Sai nổi bật. Ông cũng sẵn sàng chấp nhận bị lu mờ trước Đấng Cứu thế: “Người
phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại… Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.
Đây đó tại các cộng đoàn giáo xứ, vẫn tồn tại những sinh hoạt sầm uất sôi nổi chỉ mang
tính trần tục hoặc bề ngoài, mà không chú ý đến việc giới thiệu hình ảnh của Thiên
Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Gioan Tẩy giả làm phép rửa, nhưng phép rửa
của ông chỉ là nghi thức sám hối và giúp cho các hối nhân nhận ra Đấng Cứu thế sẽ đến.
Ông là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Mặc dù có rất đông dân chúng đến với
mình, ông luôn tránh những ngộ nhận của họ, nên khẳng khái nhận mình chỉ là tiếng
kêu trong sa mạc. Giới thiệu và chứng minh Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này,
cần phải có sự khiêm tốn, đi liền với một đời sống thánh thiện tốt lành. Đây là điều kiện
căn bản để lời chứng của chúng ta có sức thuyết phục.
Niềm vui có Chúa hiện diện phải tác động mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Thánh
Phaolô đã nhắn nhủ cộng đoàn Thêxalônica: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh“. Theo
lời thánh Phaolô, kể cả lúc chúng ta gặp chuyện chẳng lành, bị chà đạp…đó cũng là cơ
hội để tạ ơn Chúa. Bởi lẽ trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta được mời gọi kiên vững
và chứng minh lòng trung thành của mình vào Chúa. Cảm nhận sự hiện diện của Chúa
trong cuộc đời sẽ giúp chúng ta đón nhận những gì xảy đến với lăng kính đức tin. Bởi
lẽ Chúa là Cha chúng ta. Ngài luôn yêu thương và chẳng bao giờ bỏ rơi những con cái
của Ngài. Nhờ sự hiện diện hồng phúc của Chúa, hoa sẽ nở trong sa mạc, niềm vui sẽ
tràn ngập cuộc đời, tình thương sẽ ngự trị, công chính sẽ lên ngôi. Amen
CĐ. Thánh Gia, Greensboro 16/12/2017 – Peter Lê Hùng, CM.

17/12/17
23/12/17
24/12/17

Đọc sách
Phạm Tuyền, Bùi Bảo Châu, Lưu Thanh Thúy
Cao Tấn Đạt, Phạm Thị Cầm, Bùi Vũ Huệ
Quách Hùng, Phạm Hoàng Vy, Huỳnh Thúy Nga

Dâng của lễ
Gđ. Ac. Lưu Hà
Gđ. Ôb. Huỳnh Sáu
Ban Điều Hành

31/12/17

Phùng Thị Phúc, Phạm Đông Triều, Nguyễn Thùy Dung

Gđ Ôb. Cố Ng. Lộc

Ngày
17/12/17
23/12/17
24/12/17
31/12/17

Ban hướng dẫn
Đô, Tín, Mao, Minh Thường
Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn
Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy Thanh
Đô, Tín, Mao, Minh, Thường

T.T.V. Thánh Thể
Cần, Hòa, Kiên, Nữ
Sức, Chấn, Đổi, Long
Sức, Chấn, Đổi, Cần, Hòa,
Kiên, Long.
Sức, Chấn, Đổi, Cần, Hòa,
Kiên, Long.

Đội Giúp Lễ
Zeno Phú, Daryn Nguyễn, Andrew Trương, Kailyn Nguyễn, Emily Ng.
Kevin Lê, Jack Lê, Michael Nguyễn, Ashley Quách, Tracy Lê
Tiến Phạm, Hiệp Nguyễn, Zeno Phú, Alex Nguyễn, Kevin Lê
Eric Hồ, Dylan Nguyễn, Daniel Cao, Kim Lê, Laura Trường.

Tin Tức Cộng Đoàn
Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng 2017
Cha giảng phòng: Phêrô Nguyễn Quốc Bá Linh, Dòng
Chúa Cứu Thế, đang phục vụ tại Đền Thánh Gioan
Newman- Philadelphia.
Chủ đề: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
Thứ Bảy ngày 16 tháng 12: Khai mạc giờ cầu nguyện và
tĩnh tâm lúc 8:30 tối tại nhà thờ nhỏ, kết thúc lúc 10 giờ.
Cha giảng phòng và con sẽ ngồi tòa giải tội cho cộng
đoàn chúng ta trước, trong khi và sau các giờ tĩnh tâm.
Xin cộng đoàn dọn lòng xưng tội để chúng ta được giao
hòa với Chúa và tha nhân cách trọn vẹn.
Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn.

Chúa Nhật ngày 17 tháng 12: Từ 12 giờ 15 đến 1

giờ 15: giờ tĩnh tâm dành cho các em thiếu
nhi.
Thánh lễ lúc 1 giờ 30 chiều do cha giảng
phòng chủ tế và chia sẻ Lời Chúa. Sau thánh
lễ xin mời cộng đoàn nghỉ giải lao 10 phút,
kế đến là buổi tĩnh tâm dành chung cho cộng
đoàn, kết thúc lúc 4 giờ chiều.
Trân trọng và tha thiết kính mời Ông Bà anh
chị em, từng em thiếu nhi sắp xếp thời gian
đến tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng năm
nay đông đủ.
Chân thành cảm ơn cộng đoàn.

Chương trình Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018
Thứ Bảy ngày 23 thang 12, 2017: Ý Lễ Chúa Nhật 4
Mùa Vọng – Thánh lễ 9 giờ tối.
Chúa Nhật ngày 24 tháng 12, 2017: Ý Lễ Kính Mừng
Chúa Giáng Sinh 2017, sẽ có chương trình hát thánh
ca và hoạt cảnh Giáng Sinh bắt đầu lúc 9 giờ tối.
Thứ Hai ngày 25 tháng 12: Đại Lễ Giáng Sinh, sẽ có
Thánh lễ lúc 12 giờ trưa dành cho các anh em Dân
tộc. Xin mời cộng đoàn tham dự.
Thứ Bảy ngày 30 tháng 12, 2017: Ý lễ kính Gia đình
Thánh Gia, Bổn mạng cộng đoàn Thánh Gia. Thánh
lễ lúc 9 giờ tối. Xin trân trọng mời cộng đoàn tham
dự thánh lễ mừng Bổn Mạng Cộng đoàn chúng ta.
Chúa Nhật ngày 31 tháng 12: Ý lễ kính mừng lễ Mẹ
Thiên Chúa và Năm Mới. Thánh lễ tạ ơn và chào đón
năm mới 2018. Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng chung.

========================

Xin gı ̀ trong ngày Chúa đế n
Có những ca khúc Giáng Sinh sống mãi với thời gian. Đó là
những ca khúc mà khi vang lên đã gợi trong ta biết bao ký
ức, bao nhiêu hoài niệm. Khi những hàng cây bên đường
trụi lá và từng cơn gió đông se lạnh ùa về, đó đây vang lên
những giai điệu của những ca khúc Giáng Sinh quen thuộc.
Cũng là những ca khúc Giáng Sinh nhưng mỗi nơi mỗi vẻ
khác biệt. Nơi giáo đường nhạc được tấu lên bởi tiếng
dương cầm du trầm bổng cùng dàn hợp xướng nhiều bè;Từ
các xóm đạo nhạc là những ca khúc bình dân, gần gũi. Ở
các trung tâm mua sắm nhạc nhộn nhịp, réo rắt theo những
bước chân vội vã. Nơi quán xá vang lên những ca khúc trữ
tình với lời nguyện ước chung đôi…
Trong những ca khúc ấy, bất kể tiết tấu nào, dù vui tươi
hay lắng đọng thì vẫn thường chung một mẫu số, đó là
nguyện ước bình an. Ta có thể thấy điều này trong ca từ
của bài hát Joy To The World (Niềm vui cho thế giới) của
G.F. Handel: “Tiếng muôn thiên thần hỉ hoan ca mừng. Lừng
vang đồng xanh đêm vắng. Chúa sáng danh trên trời.Chúc
thái an cho đời. Người người dạt dào niềm vui. Đất trời ngợp
đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng. Chúa Con ra
đời”. Hay ở điệp khúc trong bài Mary’s Boy Child (Đi tìm
Chúa tôi) của nhóm Boney M: “Vinh danh Chúa khắp ngàn
tầng cao. An bình trần thế ngay lành. Hang lừa tối tăm trong
máng rơm hèn.Đơn nghèo vua Trời Chúa ta”.Với Silent
Night ( Đêm Thánh Vô Cùng) thì nguyện ước thẳm sâu ấy
lại được thể hiện qua những giai điệu du dương, thánh
thiện. Để rồi mỗi khi từng nốt nhạc ngân lên, trong ta như
hiển hiện hình ảnh về một làng quê yên bình tận nước Áo
xa xôi cách đây gần 200 năm trước. Dường như sự yên
bình ấy đã khiến lòng người dễ dàng hướng đến Trời cao.
Với thánh ca Việt Nam, có lẽ nhạc sĩ Hải Linh đã tiên phong
thể hiện triết lý này trong ca khúc Hang Bê lem vào thập
niên 40 của thế kỷ trước:“Nửa đêm mừng chúa giáng sinh
ra chốn nhân trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân
lầm than. Nơi hang Bê lem thiên thần sướng ca. Thiên chúa
vinh danh chúng dân an hòa”. Ngày nay chúng ta có thể
nhận ra chiều hướng sáng tác ấy qua các ca khúc như: Đêm
Nay Noel Về của nhạc sĩ Xuân Thảo: “Ðêm nay Noel về,
người ơi hãy vui lên. Hợp câu kinh tiếng hát, hợp lòng với
thiên thần. Ðêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên. Bình an
cho nhân thế, người người sống tin yêu”; Ca khúc Mưa Hạt
Cứu Rỗi của nhạc sĩ Thông Vi Vu: “ Vinh danh Thiên Chúa
khắp cõi Trời. An hoà nhân thế đời thảnh thơi. Ngày từng
ngày niềm hạnh phúc đã khơi .Lòng hẹn lòng vun đắp đời
đẹp tươi”; Và trong ca khúc Ngàn Ánh Sao Đêm của nhạc
sĩ Lê Minh Hoàng:“Ngàn vạn tinh tú soi sáng khắp trần gian.
Tình người bên nhau chia sẻ những lúc ưu phiền. Yêu mãi
yêu từng lời cầu chúc nhau. Chúc nhân loại an lành vui mùa
Noel”
Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm và vẫn đang đến
với mỗi người chúng ta trong từng biến cố của cuộc đời.
Chính Chúa Giêsu đã để lại bình an của Ngài như lời đã
hứa: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an
của Thầy cho các con. ” (Ga 14,27). Và trong thánh lễ ta
nhận được nhiều lần lời chúc bình an từ linh mục chủ tế:

“Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”, “Lễ xong chúc
anh chị em ra đi bình an”…Thế nhưng sao ta vẫn chưa thấy
được bình an trong tâm hồn. Sao ta vẫn khắc khoải kiếm
tìm ơn bình an trong cuộc sống?
Bởi lẽ bình an chính là thông điệp đầu tiên được các thiên
thần tung hô trong một đêm lạnh giá ở Bê lem khi Con Thiên
Chúa đã sinh ra làm người trong máng cỏ đơn sơ: “Vinh
danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện
tâm”.Bình an là khát vọng của loài người một khát mong
vượt qua mọi lãnh thổ, mọi biên giới; vượt qua những khác
biệt về màu da, về ngôn ngữ; vượt qua cả không gian và
thời gian.
Thế nhưng cuộc sống hôm nay đã mang đến cho ta quá
nhiều những nỗi bất an. Bất an bởi những lo toan cơm, áo,
gạo, tiền; Bất an bởi ta bị cuốn theo những vòng xoáy tưởng
chừng như vô tận của những toan tính nhỏ nhoi, những ước
muốn ngông cuồng. Thế giới mỗi ngày vẫn ngập tràn những
cuộc tranh chấp, xung đột đẫm máu. Không phải vô tình khi
trên các nấm mộ người ta thường ghi dòng chữ R.I.P như
lời cầu chúc “Hãy yên nghĩ trong an bình”. Nói khác hơn,
người ta chỉ có thể có được sự bình an đích thực trong tâm
hồn khi không còn ưu tư hay bám víu vào bất cứ một điều
gì khác.
Không phải bất kỳ ai cũng có được sự bình an của Chúa khi
Ngài đến, nhưng chỉ có những ai thành tâm, thiện chí mà
thôi. Trước tiên, các mục đồng được bình an khi thấy rằng
Đấng Cứu Thế không phải là người xa lạ, nhưng thật gần
gũi với họ, khi Ngài chọn sinh ra trong nơi ở của súc vật.
Chiêm ngắm Hài Nhi, các mục đồng có thể yên tâm rằng,
Con Thiên Chúa chắc chắn cảm thông được thân phận bé
nhỏ của họ, Ngài là người thuộc về họ. Con Thiên Chúa đã
chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo và luôn trung thành với
lề luật của Thiên Chúa. Còn chúng ta lại luôn than thở và
trách móc, bất mãn về cảnh sống của mình. Thậm chí,
chúng ta còn nhân danh cái nghèo để vi phạm lề luật của
Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã đi hết hành trình cuộc sống
với tất cả nỗi buồn vui, âu lo và trăn trở. Chẳng ai hiểu chúng
ta bằng Ngài. Ngài chẳng xa lạ với những gánh nặng của
cuộc sống chúng ta. Ngài đến để cùng chia sẻ kiếp người
với chúng ta, để có thể dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa.
Ngài đã sống trọn vẹn thân phận của một con người, chỉ trừ
tội lỗi (x. Dt 4, 15). Không có gì của con người mà lại xa lạ
với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã sống trọn vẹn từng
phút giây của cuộc sống con người một cách bình an.
Hêrôđê đã mất bình an vì Chúa đến, thực ra là ông chưa hề
có bình an và sự ra đời của tân vương mới của Ít-ra-en,
càng khiến ông bất an. Để có được thứ “bình an giả tạo”,
ông đã tắm máu biết bao trẻ nhỏ vùng Bêlem. Những ông
bà chủ của những quán trọ đã từ khước sự bình an của Con
Thiên Chúa khi chẳng muốn biến quán trọ của họ thành nhà
hộ sinh vì Maria đã sắp lâm bồn. Con Thiên Chúa xuống thế
làm người, dầu có ở trong hang đá máng lừa, vẫn còn may
mắn hơn bao thai nhi vô tội ấy, khi Ngài có cơ hội mở mắt
chào đời trong sự yêu thương và bảo bọc của mẹ cha.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đến và sẵn sàng
ban bình an cho con người, nhưng chúng con

không muốn đón nhận vì thích những bình an giả
tạo từ tiền bạc, quyền lực, và dục vọng hơn. Xin
cho chúng con cảm nhận thật sâu sự bình an đích
thực của Chúa, sự bình an đến từ sự hủy mình ra
như không, chỉ vì yêu. Chỉ khi cảm được sức nóng
từ ngọn lửa tình yêu của Chúa, chúng con mới đủ
can đảm nói không với những bất an phù phiếm
và chóng qua ở đời này, để dám yêu Chúa và để
Chúa yêu mình, ngõ hầu bình an đích thực của
Chúa sẽ ngự trị cõi lòng chúng con trong mùa
Giáng Sinh năm nay. Amen
==========================================

Độc ác và vô tội
Sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội kính nhớ các Thánh Anh
Hài, những “thánh nhí tử đạo” vì Chúa Hài Đồng. Lễ
các Thánh Anh Hài gợi suy tư về hai thái cực đối
nghịch nhau: Sự độc ác và sự vô tội.
Thánh sử Mát-thêu cho biết: Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí
mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ
ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem
và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài
Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng
đến bái lạy Người” (Mt 2:8). Nói năng xem chừng tốt
bụng lắm, thế nhưng lại chỉ là mưu thâm quỷ kế mà
thôi!
Các nhà chiêm tinh nghe nhà vua nói thế, họ an tâm ra
đi. Họ là những người tốt nên không hề nghi ngờ Hêrô-đê chút nào. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương
Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới
dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ
vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Cô Maria, liền
sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng,
nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
Nhưng sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp
vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình
(Mt 2:12). Có lẽ lúc này các nhà chiêm tinh mới thấy
rõ chân tướng độc ác của Hê-rô-đê, thế nên họ đã
không dm1 quay lại triều đình. Phàm phu tục tử là sao
“qua mặt” được Thiên Chúa! Và cũng là để điều này
ứng ngiệm lời ngôn xứ từ ngàn xưa:“Ta đã gọi con Ta
ra khỏi Ai-cập” (Mt 2:15).
Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh
đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết
tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ
hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn
kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ
Giêrêmia: “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền
rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không

chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”
(Mt 2:18).
Ác vương Hê-rô-đê đã chết thật, nhưng “dòng dõi” của
ông ta còn nhiều, hiện diện ngay trong xã hội thời nay.
Ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều Hê-rô-đê vẫn
hằng ngày rảo bước khắp các hang cùng ngõ hẻm…
Các “bản sao” Hê-rô-đê đó là ai?
Đó là nhưng người như bảo mẫu Nhờ (người Cần Thơ)
đã nhẫn tâm đạp chết trẻ thơ vô tội ở Thủ Đức, đó là
các cô giáo ác độc của nhà trẻ Phương Anh (Thủ Đức)
dùng phương pháp “sư phạm” ác độc là hành hạ các trẻ
thơ đủ kiểu (bóp mũi, bóp cổ, gí đầu xuống đất, dốc
đầu ngược vào lu nước, tát thẳng tay, đánh đập “vô
tư”,…), đó là những người mẹ nỡ lòng giết con bằng
cách bỏ thai, đó là những y bác sĩ “giúp” người ta phá
thai,… Và vừa rồi, tại bãi rác Đá mài (Thái Nguyên),
người ta phát hiện nhiều trẻ em bị chôn vùi trong đống
rác đó, có em được sinh ra khỏe mạnh và lành lặn
nhưng bị người ta đâm vài nhát dao cho chết. Thật tàn
nhẫn và kinh khủng quá!
Ngày xưa, ác vương Hê-rô-đê chỉ giết các trẻ em trong
vùng Bêlem và lân cận từ hai tuổi trở xuống, còn ngày
nay, các ác nhân giết bất kỳ ai và ở bất kỳ lứa tuổi nào,
thậm chí giết cả cha mẹ và thân nhân của mình. “Dòng
dõi” Hê-rô-đê ngày nay thâm độc hơn và tinh vi hơn
nhiều!
Lạy Thiên Chúa, xin giúp mọi người biết tôn trọng
sự sống và mọi người, biết thể hiện văn minh tình
thương mọi nơi và mọi lúc. Chúng con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con.
Amen.
TRẦM THIÊN THU

Vui Cười:
BỊ LỪA

Một ông đã ngoài 50 tuổi, lén lút vào gặp
cha xứ để thỉnh ý ngài.
- Thưa cha, vợ con chết đã lâu. Con có ý
định đi thêm bước nữa. Khổ nỗi là cô ấy còn
chưa học xong phổ thông, không biết mọi người
có xầm xì gì không?
- Có lẽ về ông thì không. Nhưng mọi
người sẽ nói về cô ấy: Còn nhỏ quá, chắc là bị
lừa!
!?!?
(Peter Lê, Sưu tầm)

