GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, SACRAMENTO
Chúa Nhật: 8 am, 9:30 am, 12 noon
Thứ Hai, Thứ Ba chỉ có một lễ: 8 am
Thứ Tư - Thứ Bảy: 8 am & 5:30pm
Lễ Trọng Buộc: Tối hôm trước: 7pm.
Chính ngày: 8 am & 7 pm
Các ngày Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm.
Rửa Tội: Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ
5:30pm. Liên lạc: Cha Phó. Lưu ý: Xin lấy
Đơn nơi Trưởng Giáo Khu. Cha Mẹ và
Người Đỡ Đầu cần dự khoá chuẩn bị theo
Giáo Luật 851.
Lớp Giáo Lý Tân Tòng: Xin liên lạc Thầy
Sáu An (916) 524-5482.
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CHỖ NHẤT VÀ CHỖ RỐT HẾT

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy,
Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.
Theo GP Sacramento: Xin gặp Cha Xứ
ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân: Xin liên lạc Thầy
Sáu An (916) 524-5482.
Xin gọi Văn Phòng GX: (916) 383-4276 hay
Liên lạc Ban Xã Hội: (916) 383-0732 hoặc
Thừa Tác Viên để Rước Mình Thánh Chúa.
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, cmc.
Email: jimkhoi@juno.com Phone: (916) 383-4276
Linh Mục Phó Xứ: Cha Phêrô Đinh Tuyến Viễn, cmc.
Email: tankyvien@yahoo.com Phone: (916) 383-4276
HĐ Mục Vụ
Phó Tế An
524-5482
Phó HĐ Mục Vụ
Anh Dzũng
239-5592
HĐ Tài Chánh
Anh Thoan
320-6115
Phó HĐ Tài Chánh
Anh Việt
605-9680
Ban Cung Thánh
Ông Tuyến
383-7957
Ban Giúp Lễ
Cha Viễn
383-4276
Ban Xã Hội
Cô Kha
383-0732
Ban Trật Tự
Anh Ngọc
698-7010
Trung Tâm Giáo Dục
Chị Lynn
812-2945
Ca Đoàn Thiên Ân
Chị Phượng
479-3709
Ca Đoàn Thánh Linh
Chị Anh
595-3307
Ca Đoàn Alleluia
Anh Tiến
835-4779
Ca Đoàn Vô Nhiễm
Chị Lan
477-9622
Ca Đoàn Hy Vọng
Chị Trinh
761-0849
Ca Đoàn Kitô Vua
Chị Nhung
384-5787
Liên Lạc các Ca Đoàn
Anh Tòng
202-7397
Giáo Khu 1–Giuse
Anh Thành
806-9852
Giáo Khu 2–Phêrô
Anh Nam
266-3140
Giáo Khu 3–Dũng Lạc
Ông Thanh
525-3456
Giáo Khu 4–Phục Sinh
Anh Minh
635-3435
Giáo Khu 5–Fatima
Anh Thành
349-8140
Giáo Khu 6–Thăm Viếng Chị Phượng
764-1384
Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Tân
627-5999
Bà Mẹ Công Giáo
Chị Hoa
529-0671
Tôn Vương Đức Mẹ
Bà Thông
392-0137
Huynh Đoàn Đa Minh
Chị Hoa
627-5333
Liên Minh Thánh Tâm
Anh Hùng
425-1713
Legio Marie
Cô Kha
383-0732
Phong Trào Đền Tạ
Chị Lynn
812-2945
Gia Đình Đồng Công
Chị Tuyết
689-7282
Phong Trào Cursillo
Anh Hoàng
653-1972
Phong Trào Canh Tân
Chị Anh
595-3307
Hội Cao Niên
Ông Bình
682-8010
Hội Phụ Huynh
Anh Việt
605-9680
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278
Văn Phòng: Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga 383-4276
"Con Người đến... để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người." (Mc 10, 35-45)

Người Việt có câu: “Phú quí sinh lễ nghĩa”. Ai giàu có thường có nhiều dịp tổ
chức tiệc tùng hay các hình thức gặp gỡ vui chơi, chia sẻ hoặc các dịp mang
tính xã hội hay tôn giáo...Cũng thế, những người Pharisiêu thời Chúa Giêsu
thuộc lớp người quyền hành quí phái trong xã hội. Y phục của họ trịnh trọng
khác với dân thường. Trong các yến tiệc họ thường ngồi ở chỗ nhất và cao
trọng mà chủ dành cho họ. Dĩ nhiên các chỗ ấy không thể so sánh với các thiết
kế phòng ốc hay chỗ ngồi trong các tiệc tùng của thời đại chúng ta! Điều Chúa
Giêsu nhắc về chỗ nhất và chỗ rốt hết trong các bữa tiệc vừa gợi đến lòng
khiêm tốn lại vừa xác định sự hiện diện của con người mai sau được vào dự
tiệc Nước Trời. Chính lòng khiêm tốn của con người sẽ cho họ cơ hội được
tham dự tiệc thiên quốc và ở gần bên Chúa.
Những hình thức mà người đời vẽ ra thường hay làm sai lạc ý nghĩa Nước
Trời và tổn hại tha nhân đang cùng trên hành trình tiến về thiên quốc. Chẳng
hạn, ngay trong các nghi thức tôn giáo, người ta cũng có thể tạo ra những chỗ
nhất để tự mình chiếm đoạt khi khoác vào mình những danh dự hư không! Có
khi trong các việc bác ái, nhiều khi vô tình những chỗ nhất cũng đang thổi
phồng tính kiêu ngạo để đưa ta đến chỗ ham mê danh vọng hão huyền... Các
chỗ nhất nơi công cộng là do ma quỷ và con người làm ra. Ma quỷ thì bảo con
người ngồi vào hoặc ăn đi thì sẽ bằng Thiên Chúa; còn con người thì tìm hết
cách để ngồi vào cho cao bằng Thiên Chúa và cao hơn tha nhân. Thế là trật tự
Nước Trời trần thế sẽ rối loạn và chiến tranh nội tâm hay ngoại tại bùng nổ.
Sự khiêm tốn thẳm sâu nội tâm rất cần để phá đi những chỗ nhất vô nghĩa
và hão huyền trong lòng người. Chính sự khiêm tốn ấy sẽ phanh phui ra ánh
sáng những nhân danh lừa đảo, những tự khoác quyền hành để phê phán tha
nhân, những thực tại giới hạn và giòn mỏng của thân phận con người hoặc
những đam mê bất chính đã một thời chiếm ngự con tim và linh hồn để buộc
họ sống trong ảo tưởng. Nhờ tấm lòng khiêm tốn có được, chính Chủ là
Thiên Chúa sẽ đánh thức chúng ta và mời lên chỗ cao trọng bên Chúa để dự
tiệc với Người. Muốn biết mình có lòng khiêm tốn hay không, thì cứ nhìn
mình xem có giống với cách Chúa Giêsu cư xử với những người mà xã hội
đang cho là cùng đinh, tội lỗi, thấp hèn, thấp cổ bé miệng, đau khổ, đói khát,
thất vọng, bị tù đày, bị bỏ rơi hay lãng quên... hoặc soi mình trong tấm gương
thập giá sẽ thấy nguyên hình thân phận mình hiện ra trong giới hạn tận cùng,
để từ đó hiểu được ý nghĩa đích thực chỗ nhất và chỗ rốt hết trong cuộc sống
hôm nay của chúng ta.

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Trích sách Huấn Ca.
Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì
con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm
lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được
đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền
năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.
Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì
mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng
không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ
ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn
núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão
táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người
nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em
tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là
Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần,
và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến
cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các
linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng
trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhằm một ngày Sabba, Chúa Giêsu vào nhà một
thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét
Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn
chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào
chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự
tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến
nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'.
Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết.
Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để
khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin
mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước
mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải
hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn
bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con
hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và
như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời
những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ
có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi
những người công chính sống lại".

SUY NIỆM NĂM THÁNH
LÒNG THƯƠNG XÓT
Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ qua sự
hiện diện của Ngài trong lịch sử cứu chuộc
Thánh Thomas Aquinas đã minh định: Lòng thương xót
của Thiên Chúa không phải là một thứ cảm xúc hời hợt,
một cảm tính nay còn mai mất, nhưng lòng thương xót của
Thiên Chúa được trình bày qua hành động tích cực nhằm
xua trừ khổ đau và mang lại niềm hạnh phúc cho con
người. Thật vậy lòng thương xót của Thiên Chúa không là
một khái niệm mơ hồ, một ngôn từ do sáng kiến của con
người thêu dệt nên, nhưng đó là một thực tại cụ thể sống
động qua con người Đức Giêsu Kitô, Người Con duy nhất
của Thiên Chúa, được sai đến trần gian để bày tỏ lòng
thương xót của Thiên Chúa Cha. Điều đó chứng tỏ rằng
lòng thương xót của Thiên Chúa không là một hành vi can
thiệp từ bên ngoài như là một sự thương cảm mang tính
khách quan của người giàu bố thí một chút của cải cho
người nghèo, hay là một cảm xúc chóng qua, nói như
Benedicto XVI: “cảm xúc đến rồi sẽ qua đi, cảm xúc có
thể là một tia sáng khai mở điều kỳ diệu, nhưng tổng thể
của tình yêu thì không phải thế”. Lòng thương xót của
Thiên Chúa đã tự ràng buộc với thụ tạo của Ngài bằng một
tình thương đặc biệt, điều mà Thiên Chúa đã bày tỏ “Ta đã
yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn
dành cho ngươi lòng xót thương”. “Núi có dời có đổi, đồi
có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn
không thay đổi”. Vâng, Thiên Chúa xót thương nhân loại
đến độ Ngài cảm thấy đau thương vì những nỗi khổ đau họ
đang mang vác, và Ngài sẵn sàng hạ cố để gánh lấy nỗi
thương đau đó và mang lại hạnh phúc cho nhân loại, đó là
một hành vi mang đặc tính thâm sâu của một mối tương
quan tình yêu Phụ-tử hay là tình yêu Phu-phụ, điều mà
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trình bày:
Tất cả tình thương của Thiên Chúa đều được biểu lộ
trong lòng thương xót của Ngài đối với dân Ngài: Ngài là
Cha họ, bởi vì Israel là con đầu lòng của Ngài; Ngài cũng
là vị hôn phu của dân được ngôn sứ loan báo cho một tên
mới: ruhama “được yêu thương”, vì sẽ được hưởng lòng
xót thương.
Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một
cụm từ hoa mỹ về sự ban phát để thoả lòng tự ái, nhưng là
một sự trao hiến phát xuất do bởi một tình yêu từ con tim
đến con tim. Một hành vi yêu thương đến độ trao hiến thân
mình vì thiện ích của người “được yêu thương” chỉ có thể
được thực hiện từ một sự hiện diện của “người yêu” bên
cạnh “người được yêu”. Có thể nói, lịch sử của Dân Chúa
là một lịch sử về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Dân
Ngài. Thật vậy, trước khi thực hiện cuộc giải phóng Israel
ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã biểu tỏ sự hiện diện của
Ngài nơi các tổ phụ qua các cuộc gặp gỡ với các ngài. Từ
cuộc gặp gỡ với Abraham, Isaac, Jacob tới cuộc gặp gỡ với

Moses. Các cuộc gặp gỡ đó không là những câu chuyện
hàn huyên bình thường, mà là những mặc khải về một kế
hoạch cứu chuộc con người khỏi đau khổ do tội gây nên,
một kế hoạch phát xuất từ lòng thương xót của Thiên
Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu tỏ cách đặc
biệt nhất, khi Ngài giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập,
thiết lập nên một đất nước hùng mạnh, làm cho mọi dân
khi nghe đến đều phải khiếp hãi. Và dấu chỉ của sự hiện
diện đó được trình bày từ việc Thiên Chúa ngự trong Lều
Tạm qua sự hiện diện của Hòm Bia Giao Ước cho đến Đền
Thánh Jerusalem được coi là ngai tòa ngự trị của Thiên
Chúa. Với sự hiện diện này, Dân Chúa nhận được sự chăm
sóc đầy yêu thương của Thiên Chúa, từ việc ban lương
thực để nuôi dân trên con đường hành trình trong Sa mạc
về Đất hứa, tới việc giáo dục, huấn luyện Dân trở thành
một Dân tư tế, một Dân hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Tất cả đều là ân huệ từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

SINH HOẠT GIÁO XỨ
Hội Bà Mẹ Công Giáo thay đổi thông báo: Vì ngăn trở
Lễ An Táng Thành Viên Giáo Xứ, nên Hội sẽ tham dự
Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016,
Mừng Lễ Kính Thánh Monica. Sau đó mời các Chị giúp và
tham dự Hội Chợ Giáo Xứ, gây quĩ Bác Ái.
* Cách riêng, Thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2016:
- 2:30pm chiều mời Quí Chị tới dự Giờ Tĩnh Tâm do Cha
Xứ hướng dẫn, Xưng Tội, và dự Thánh Lễ 5:30pm
- Sau đó, Sinh Hoạt Hội theo Chương Trình riêng.
Ca Đoàn Thiên Ân thông báo:
Ca Đoàn đang cần thêm một số Ca Viên để hát Phụng Vụ
trong Thánh Lễ 5:30pm chiều Thứ Bảy hằng tuần. Tập hát
các chiều Thứ Sáu, lúc 7:00pm, tại lớp học Trung Tâm
Giáo Dục Thánh Giuse. Liên lạc Đoàn Trưởng Phượng
(916) 479-3709. Thân mời!
Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse Khai Giảng:
- Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016 Trung Tâm Giáo
Dục Thánh Giuse hân hoan khai giảng Niên Khóa mới
2016-2017. Chào mừng Quí Phụ Huynh, Các Em, Quí
Thầy Cô, và toàn thể Ông Bà Anh Chị Em tới tham dự
Nghi Thức Khai Giảng tại trước Trung Tâm vào 9:20am
sáng Chúa Nhật này.
- Chúng ta biết: Chương Trình của Trung Tâm vào các
Chúa Nhật trong năm, từ 9:20am sáng tới 3:00pm chiều,
qui tụ các con em trong Giáo Xứ, từ Mẫu Giáo tới Lớp 11
với bốn Sinh Hoạt chính gồm: Các Lớp Giáo Lý, các Lớp
Việt Ngữ, Chương Trình Thăng Tiến các Ngành Thiếu Nhi
Thánh Thể, và Thánh Lễ Giới Trẻ.
- Chúc Ban Điều Hành, Hội Phụ Huynh Học Sinh, Quí
Thầy Cô, và toàn thể Các Em một Niên Khóa mới nhiều
Ơn Chúa, luôn vui khỏe, và thăng tiến Trí, Đức, và Thể
Dục.

- Nếu có thể, xin kính mời dự Lễ 12:00pm Chúa Nhật này
để cầu nguyện cho Ban Điều Hành và các Thầy Cô sẽ
Tuyên Xưng Đức Tin và Tuyên Thệ nhận Nhiệm Vụ mới.
Chương Trình các Lễ An Táng 2 tuần này:
1. Ông Phêrô Nguyễn Văn Hòa (80 tuổi)
Tại Nhà Quàn Giáo Phận (St. Mary’s) 6700 21th Ave.
- Giờ Kinh Giáo Xứ: 6:30pm tối Thứ Tư (24 Aug. 2016)
- Lễ Cầu Hồn: 8:00am sáng Thứ Bảy (27 Aug. 2016)
- An Táng tại Nghĩa Trang St. Mary’s.
2. Anh Martinô Đào Trọng Duy (32 tuổi)
Tại Nhà Quàn Giáo Phận (St. Mary’s) 6700 21th Ave.
- Giáo Xứ Thành Kính Phân Ưu cùng Ông Nội của Duy là
Ông Cựu Chủ Tịch Giáo Xứ Đào Trọng Hảo, cùng toàn thể
Đại Tang Quyến.
- Giờ Kinh Giáo Xứ: 6:30pm tối Thứ Ba (30 Aug. 2016)
- Lễ Cầu Hồn: 8:00am sáng Thứ Tư (31 Aug. 2016)
- An Táng tại Nghĩa Trang St. Mary’s
- Liên lạc: Ông Đào Hảo (916) 470-7399
3. Anh Vincente Đào Như Châu (54 tuổi)
Tại Nhà Quàn Giáo Phận (St. Mary’s) 6700 21th Ave.
- Giáo Xứ Thành Kính Phân Ưu cùng Chị Quả Phụ
Nguyễn Thị Lành, hai cháu Mervin Đào, Ann Đào; cách
riêng cùng Chị của Châu là Loan Đào (trong Trung Tâm
Giáo Dục), cùng toàn thể Đại Tang Quyến.
- Giờ Kinh Giáo Xứ: 6:30pm Tối Thứ Năm và Thứ Sáu
(ngày 1 & 2 Sept. 2016)
- Lễ Cầu Hồn: 8:00am sáng Thứ Bảy (3 Sept. 2016)
- An Táng tại Nghĩa Trang St. Mary’s
- Liên Lạc: Mervin Đào (916) 239-5092
- Nguyện xin Chúa Nhân Từ ban thưởng các Linh Hồn
thân nhân của chúng con trên Nước Hằng Sống; và an
ủi các Gia Đình trong lúc buồn thương này.
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ:
Thứ Năm, ngày 8 tháng 9 là Ngày Mừng Sinh Nhật Đức
Maria, Mẹ chúng ta, cũng là ngày Chầu Thánh Thể thường
xuyên. Xin thông báo trước để Ông Bà Anh Chị Em có thể
tìm thêm giờ tới Chầu Thánh Thể Chúa, kính viếng Mẹ,
hoặc mua bông cảnh, balloons trang trí Tòa Mẹ như thói
quen.
Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ 8:00am sáng và 5:30pm chiều.
Sau Lễ chiều, chúng ta sẽ cắt bánh và hát Happy Birthday
to Mom trước Đài Mẹ Lavang ngoài trời. Xin mời Ông Bà
Anh Chị Em tham dự đông đảo để mừng kỷ niệm Sinh
Nhật lần thứ 2031st của Mẹ Trên Trời.

Theo Thánh sử Luca (Lc 1:26), Đức Trinh Nữ Maria
sống tại Nagiarét khi chịu thai Chúa Giêsu, nên có thể
Người cũng sinh ra tại Nagiarét. Và theo ngụy thư, gia
đình hai Thánh Gioakim và Anna cư ngụ tại Nagiarét,
nên hai Ngài cũng sinh Đức Trinh Nữ Maria tại đó.
Nhưng theo Tiền Phúc âm Thánh Giacôbê, Đức Trinh
Nữ Maria sinh tại Giêrusalem, vì hồi thế kỷ V một đền
thờ được dâng kính Thánh Anna phía bắc đền thờ
Giêrusalem, và tại Giêrusalem người ta mừng lễ Sinh
nhật Đức Mẹ ngày mồng 8 tháng Chín trong một
Vương cung thánh đường gần hồ tắm ngay chính nơi
theo lưu truyền là nơi Đức Trinh Nữ sinh ra. Và năm
603, Thánh Sôphrôniô, Thượng phụ Giêrusalem, xác
nhận Đức Trinh Nữ sinh tại Giêrusalem. Thánh
Inhaxiô Antiôkia và Thánh Giustinô minh chứng Đức
Trinh Nữ thuộc hoàng tộc Đavid vì theo Thánh sử
Luca (1:27, 32, 69), Chúa Giêsu, Con Đức Maria,
thuộc nhà Đavid.

Lễ Sinh nhật Đức Mẹ gọi là "lễ Noel mùa Thu", vì bầu trời
tươi sáng, khí hậu mát mẻ êm dịu tiên báo một mùa hồng
phúc. Ngày Sinh nhật của Mẹ là Rạng đông của Mặt Trời
công chính là Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, vì Mẹ sinh ra
đem đến cho toàn thể loài người niềm hy vọng ơn Cứu độ. Do
đó, hôm nay Giáo hội cầu xin cho được ơn phúc lộc và bình
an do Con sinh bởi Mẹ giải thoát loài người khỏi vòng tội lỗi.
Ngày Sinh nhật đem Tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô,
Chúa chúng ta là Mặt Trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ
cung lòng Mẹ sinh ra. Người là Đấng huỷ bỏ lời chúc dữ, đem
lại muôn phúc lành, là Đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc
trường sinh. Giáo hội cũng tin tưởng vào Con sinh ra bởi Mẹ
làm cho đức Đồng trinh của Mẹ vẫn luôn vẹn toàn, không bị
tổn thương, nhưng lại được thánh hiến. Đức Trinh Nữ Maria
vinh hiển, xuất thân từ dòng dõi Abraham, từ chi tộc Giuđa và
là con cháu hoàng tộc Đavid, đã được tiền định làm Mẹ Thiên
Chúa. Người là kho tàng đức Khiết trinh, là cây gậy nở hoa
của Aaron, là đề tài của các lời tiên tri, là Ái nữ của Thánh
Gioakim và Anna đã được sinh ra hôm nay, đổi mới lại bộ
mặt trái đất và làm chan hoà ánh sáng trong khắp Giáo hội.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC NHÀ BẢO TRỢ BẢN TIN:

Muốn in quảng cáo Bảo Trợ Bản Tin, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Anh Thiên (916) 712-5512

