Lịch Phụng Vụ Tháng

Giêng 2017

- Chúa nhật, 01. 01. 2017 - (04.12. Bính Thân). Lễ Đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Ngày cầu
nguyện cho hòa bình trên thế giới
BÀI ĐỌC I:Ds 6, 22-27 - BÀI ĐỌC II:Gl4, 4-7 - Phúc âm Thánh Luca 2, 16-21
Lạy Chúa, sự khôn ngoan của Chúa cai trị chúng con,
Lòng nhân lành của Chúa gìn giữ chúng con,
Tình yêu của Chúa là niềm vui phấn khởi cho tâm hồn chúng con
Ân đức của Chúa bảo vệ đời sống chúng con,
Sự toàn năng hằng hữu của Chúa che chở chúng con
hôm nay và mọi ngày trong năm mới.
Xin Đức mẹ Maria chúc lành cho chúng con!
Đức mẹ Maria trong dòng thời gian trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ đã được trao tặng nhiều danh
hiệu khác nhau, như Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đấng cứu chuộc, Nữ vương trời đất, Đấng bầu chữa kẻ
khốn khó…và còn nhiều danh hiệu khác nữa. Tổ tiên chúng ta đã cách này cách khác luôn luôn tìm
kiếm những tên danh hiệu đẹp đặt trao tặng cho đức mẹ Maria, để nói lên lòng biết ơn. Đức Mẹ Maria là người mẹ sinh thành ra Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, nhưng lại không sống như một vị nữ
hoàng. Trái lại là một người có đời sống khiêm nhượng giữa con người trần thế ờ làng quê Nazareth
bên nước Do Thái.
Ngày đầu năm mới trước hang đá Chúa giáng sinh chúng ta có tâm tình: „ Lạy đức mẹ Maria, với
tình mẫu tử mẹ đã hạ sinh yêu thương hài nhi Giêsu, đấng cứu chuộc trần gian chúng con, xin mẹ
cầu bầu cùng Chúa chúc phúc lành cho mọi người chúng con hôm nay và mọi này trong năm mới
2017. Amen.“
- Thứ hai, 02.01.2017 – (05.12. Bính Thân). Kính Thánh Basilius và Thánh Gregor thành Nizianz
BÀI ĐỌC : 1 Ga 2, 22-28 - Phúc âm Thánh Gioan 1, 19-28

„ Chúng ta muốn trong vui tươi hạnh phúc không bỏ quên lòng kính sợ Thiên Chúa, và trong đau
khổ không bao giờ quên lãng chối bỏ niềm hy vọng.“
Thánh Gregor thành Nazianz ( 320/390)
- Thứ Ba, 03.01.2017 – (06.12. Bính Thân). Kính tên Chúa Giêsu
BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 29 - 3, 6 - Phúc âm Thánh Gioan 1, 29-34

„ Thiên Chúa không yêu thương chúng ta, vì chúng ta tốt lành và thánh thiện.
Nhưng Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện. Vì thế Ngài yêu mến chúng
ta.“
Martin Luther
- Thứ tư. 04.01. – (07. 12. Bính Thân.) Mùa Giáng sinh
BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10 - Phúc âm Thánh Gioan 1,35-42

„Không có gì cần thiết ngoài Chúa. Chúng ta chỉ tìm được Chúa, khi trái tim tâm hồn ta ẩn náu nơi
Chúa.“
Á Thánh Angela Foloigno
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- Thứ Năm, 05.01.2017 – (08.12. Bính Thân). Mùa giáng sinh. Kính Thánh Gerlach.
BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 11-21 - Phúc âm Thánh Gioan 1, 43-51

„Không có sự phấn khởi rộn rã, những sức lực dù là tốt nhất cũng ngủ thiếp đi lặng.
Lòng phấn khởi rộn rã truyền ánh lửa cho bừng cháy lên trong tầm hồn ta.“
Johann Gottfried ( 1744-1803)
- Thứ sáu, 06.01.2017 – (09.12. Bính Thân). Lễ Hiển linh ( Ba Vua). Thánh Kaspar, Melchior và
Balthasar
BÀI ĐỌC I:Is 60, 1-6 - BÀI ĐỌC II:Ep 3, 2-3a. 5-6 - Phúc âm Thánh Matheo 2,1-12

„ Hình ảnh ba nhà Thiên văn đến từ phương Đông, mà vẫn quen gọi là Ba Vua- tượng trưng cho
Châu Á, châu Phi và châu Âu- có mặt trong hang đá Chúa Giêsu giáng sinh nói lên: Trong nước
Chúa Giêsu Kito không có sự phân biệt mầu da chủng tộc cùng xuất xứ. Nhân loại qua Chúa Giêsu
và trong Chúa Giêsu hợp nhất thành một, nhưng không bị mất sự giầu có thịnh vượng về sự khác
biệt.
Ba nhà Thiên văn đi tìm kiếm Chúa từ phương Đông là một khởi đầu. Họ là hình ảnh của sự lên
đường nơi con người tiến về Chúa Giêsu Kito. Đây cũng là hình ảnh của đoàn người đi hành hương
trong dòng lịch sử về thánh địa để cầu xin, kín múc nguồn ơn đức của Chúa từ trời cao.
Ba nhà Thiên văn, có tên gọi là Kaspar, Melchior và Balthasa, đi tìm Vua hài nhi Giêsu, là những
khuôn mặt nói lên sự khao khát mong chờ nội tâm tinh thần của con người, cùng đồng thời cũng
diễn tả sự chuyển động của niềm tin tôn giáo và của lý trí con người hướng về Chúa Giêsu Kitô. „
(Joseph Ratzinger, Benedickt XVI.)
- Thứ bảy 07.01.2017 – (10.12. Bính Thân). Kính Đức Mẹ Maria
BÀI ĐỌC :1 Ga 5, 14-21 - Phúc âm Thánh Matheo 4,12-17

Lạy Đức mẹ Maria, mẹ đã nhận biết ơn Chúa và không để bị mất dù chỉ một ít thôi. Mẹ là mtấm
gương phản chiếu sự công bình, vì đời sống mẹ thật đơn giản để chìm đắm tan biến trong Chúa. Mẹ
là người nữ tràn đầy sự vui mừng, vì mẹ biết gìn giữ tất cả trong tâm hồn.
Á Thánh Elisabeth ( 1880-1906)
- Chúa nhật, 08.01.2017 – (11.12. Bính Thân). Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 - BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38 - Phúc âm Thánh Matheo 3,13-17

Thánh Gioan cử hành phép rửa bằng nước bên sông Jordan cho mọi người với trong ý hướng ăn năn
thống hối từ bỏ con đường xấu xa tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đến xin Thánh Gioan làm phép rửa cho mình không trong ý hướng đó, và Thánh Gioan
cũng từ chối làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu như Ngài nói với Thánh Gioan: Bây
giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.“ - Mt 3,15- . Điều này nói
lên lòng tôn trọng công nhận giá trị nếp sống đạo đức mà Thánh Gioan rao giảng cử hành cho mọi
người. Ngài muốn nêu gương lòng khiêm nhường cho mọi người.
Sau khi Chúa Giêsu được rửa bằng nước, Đức Thánh Thần ngự xuống trên Người và có lới Thiên
Chúa phán ra: Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người.“ ´ Mt 3, 16-17.
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Đức Chúa Thánh Thần là sức sống đã hướng dẫn đời sống Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường. Và
trước khi trở về trời, Ngài hứa với các Thánh Tông đồ, với Hội Thánh, sai gửi Đức Chúa Thánh
Thần xuống gìn giữ hướng dẫn Hội Thánh.
- Thứ hai, 09.01.2017 – (12.12. Bính Thân). Tuần 1. mùa thường niên
BÀI ĐỌC : Do Thái 1,1-6 - Phúc âm Thánh Marco 1,14-20
„ Hớp nước thứ nhất từ chiếc ly nước khảo cứu khao học thiên nhiên mang lại hoài nghi vô thần.
Nhưng ở dưới đáy ly nước Thiên Chúa đang chờ đợi.“
Werner Heisenberg, Nhà vật lý về nguyên tử.
- Thứ ba, 10.01.2017 – (13.12. Bính Thân ).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 2,5-12 - Phúc âm Marco 1,21-28
„Tình yêu là một sự lạ lùng, là cao điểm sự tốt đẹp. Tình yêu luôn cảnh giác, dù cả khi ngủ. Cả khi
mỏi mệt nó cũng không trở nên kiệt quệ. Và khi bị chèn ép, nó không bị chế ngự khuất phục.“
Thomas von Kempen ( 1379/80-1471)
- Thứ tư, 11.01.2017 – (14.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 2,11- 18- Phúc âm Marco 1,29-39
„ Trung nhân lõi của Giáo Hội là dẫn đưa con người vào tận sâu thẳm chính đời sống của mình. Đó
là mầu nhiệm bí ẩn của nền tảng đời sống luôn luôn hằng có đó: Lịch sử tình yêu của Thiên Chúa
với từng người.“ Paul M. Zulehner
- Thứ năm, 12.01.2017 – (15.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 3,7-14 - Phúc âm Marco 1,40-45
„ Tình yêu là sự sống trong sự tròn đầy cao nhất. bản chất của tình yêu là sự tự hy sinh hiến thân
không biết đến suy giảm bớt xén. „ Thánh nữ Edith Stein.
- Thứ sáu, 13.01.2017 - (16.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 4,1-11- Phúc âm Marco 2,1-2
„ Thiên Chúa muốn tình yêu của ngài được thể hiện rõ nơi con người, để họ nhìn thấy được, cảm
nghiệm nhận ra được. Vì thế ngài cần thân thể và sự nồng ấm cùa trái tim con người.“ Phil Bosmans.
- Thứ bảy, 14.01.2017 – (17.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 2,13/17 - Phúc âm 2,13-17
„ Thiên Chúa không là một nhân vật nào có cứng nhắc, như một ít người tưởng tượng suy nghĩa ra.
Nhưng Ngài là một tinh thần vĩ đại tràn đầy tình yêu thương đứng trên những đị đồng nhỏ về sự
xuất hiến, về niềm tin và xuất xứ. Ngài chúc phúc lành cho từng người, luôn tìm cách tốt nhất làm
công việc phục vụ của Thiên Chúa.
Lord Baden Powell
- Chúa nhật, 15.01.2017 – (18.12. Bính Thân). Thứ hai mùa thường niên
BÀI ĐỌC : Isaia 49,3-6a - 1 Corinthô 1,1-3 - Phúc âm Gioan 1,29-34
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Gíao hội có tnhiệm vụ loan bào sự hy sinh hiến thân của Chúa Giêsu cho con người và xác nhận :
Mỗi con người được Thiên Chúa yêu thương không cùng tận, đến nỗi đã ban Con Một của người
cho con người. „ Giám mục Klaus Hemmelae
- Thứ hai, 16.01.2017 – (19.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 5,1-10 - Phúc âm Marco 2,18-22
„ Tình yêu của Thiên Chúa có tên là ân đức phúc lộc, trao tậng tâm hôn ta sự thiện mỹ và giúp ta
cảm nhận ta uy quyền cao trọng của Thiên Chúa. “ Thánh Phanxico de Sales
- Thứ ba, 17.01.2017 – (20.12. Bính Thân). Kính Thánh Antôn Tu viện bên Aicập
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái: 6,10-20 - Phúc âm Marco 2,23-28
„ Con người được tạo thành để làm chứng cho sự chân thật không cùng tận, sức mạnh và sự hiện
diện của Thiên Chúa trong hiện tại, qua cung cách sống sinh hoạt.“ Thomas Merton ( 1915-1968)
- Thứ tư, 18.01.2017 – (21.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 7,1-3. 15-17 - Phúc âm Marco 3,7-12
„ Sự chia rẽ cách ly giữa các tôn gíao có tốc độ tương đối đi nhanh. Nhưng sự hiệp nhất chung trái
lại rất chậm. Đó là một con đường dài, đòi hỏi nhiều cố gắng hy sinh cùng kiên nhẫn. Và dẫu vậy
con đường này không thể từ bỏ qua được. Bởi vì chỉ khi nào sự làm chứng cho Chúa Kitô đạt tới sự
chung hợp mới có thể làm sức mạnh toàn thể phát triển được.“ Jean Pohlen.
- Thứ năm, 19.01.2017 – (22.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 7,25-8,6 - Phúc âm Marco 3,7-12
„ Đi tìm và thắc mắc về Thiên Chúa không tìm thấy câu trả lời nào, nhưng cuối cùng nhận ra vòng
tay yêu thương của Ngài.“ Dorothee Soelle
- Thứ sáu, 20.01.2017 – (23.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 8,6-13 - Phúc âm Marco 3,13-19
„ Nhiều khi lời cầu nguyện của chúng ta không mang lại hiệu qủa, vì chúng ta không hướng trái tim
tâm hồn về Chúa Kitô. Nhờ người có thể lời cầu nguyện của ta vươn lên tới Thiên Chúa. Lời cầu
nguyện sâu thẳm nhất thường ở cung cách đơn giản là tình yêu nội tâm sâu thẳm hướng về Chúa
Kitô. Ta ngắm nhìn Chúa, và Chúa ngắm nhìn ta. Đó là lời cầu nguyện trọn vẹn.“
Thánh Teresa thành Calcutta.
- Thứ bảy, 21.01.2017 – (24.12. Bính Thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 9,2-3.11-14 - Phúc âm 3,20-21
„ Hãy chú ý đến những gì Chúa Kitô làm cho Bạn, và cho hết mọi người, để bạn học hỏi được điều
bạn làm cho người khác mà bạn còn đang mắc nự họ.“ Martin Luther
- Chúa nhật, 22.01.2017 - (25.12. Bính Thân). Thứ 3. mùa thường niên
BÀI ĐỌC : Isaia 8,23b-9,3 - 1 Corintho 1,10-13.17 - Phúc âm Mathheo 4,12-23
„ Qua vẻ mặt tươi cười chúng ta có thể làm chứng được rằng đi theo Chúa mang lại niềm vui cho
đời sống ta.“ Thánh Vinzcente Pallotti ( 1795-1850)
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- Thứ hai, 23.01.2017 – (26.12. Bính thân).
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 9,15.24-28 - Phúc âm Marco 3, 22-30
Chúng ta mắc nợ, chúng ta mắc n ợvì chúng ta đã phạm tội. Chúa Kitô đã đến, không mắc nợ, vì
Ngài không h ềphạm tội; Ngài thấy chúng ta b ịmón n ợán t ửvà đáng nguyền đè nặng, Ngài đã tr ả
món n ợmà Ngài không lấy trộm (x.TV 69,5), Ngài đã nhân t ừgiải thoát chúng ta khỏi món n ợ
muôn đời. Chúng ta đã thừa nhận tội lỗi, và chúng ta ch ờb ịtrừng phạt, còn Ngài, không đồng phạm
với tội lỗi của chúng ta, nhưng lại chia s ẻán phạt của chúng ta, Ngài muốn hu ỷb ỏc ảtội lỗi lẫn
hình phạt. Thánh Augustinô
- Thứ ba, 24.01.2017 – (27.12. Bính Thân). Kính Thánh Phanxico thành Sales
BÀI ĐỌC : Thư Do Thái 10,1-10 - Marco 3,31-35
Khi ta thấy một ông vua cao sang tr ởnên sâu b ọđất vì lòng thương côn trùng thì chuyện đã là l ạ
thường lắm. Huống chi là thấy Thiên Chúa mặc lấy tính loài người hèn hạ, vì lòng yêu thương ta thì
thật là l ạlùng biết bao. Chúa t ểtrời đất mà lại tr ởnên loài có xác như ta (Ga 1,14). Thánh
Anphongsô
- Thứ tư, 25.01.2017 – (28.12. Bính Thân). Lễ Thánh Phaolo trở lại
BÀI ĐỌC : Công vụ Tông đồ 22,1a.3-16 hoặc 9,1/22 - Marco 16,15-18
- Thứ năm, 26.01.2017 – (29. 12. Bính thân). Lễ Thánh Timotheo và Thánh Titus
BÀI ĐỌC : 2 Timotheo 1,1-8 - Marco 4,21-25
- Thứ sáu, 27.01.2017 – (30.12. Bính Thân). Ngày Giao thừa cuối năm Âm lịch cũ Bính ThânTạ
ơn, cầu bình an cho năm mới
BÀI ĐỌC : Dân số 6,22-27 - 1 Thessalonica 5,16-26.28 - Matheo 5,1-10
Cha Dòng Phil Bosmans đã có suy tư về tâm tình cám ơn trong tương quan khi nhìn lại thời gian
năm cũ sắp qua và năm mới đang tiến tới:
„ Tôi cảm nhận ra điều gì rất đỗi ngạc nhiên cùng thú vị trong thiên nhiên. Đó là điều bí ẩn của tình
yêu được Đấng Tạo Hóa tạo dựng gieo cấy khắc ghi nơi đó. Nơi con người tôi, hằng ngày trái tim
đập hàng ba trăm ngàn lần, mà không tốn phí một giọt nhiên liệu, một chút năng lượng, hay một
đồng cent nào.
Thật là điều không thể tin nổi, mỗi ngày tôi hít thở hai mươi ngàn lần, và thu nhận 137 khối không
khí cần thiết cho sự sống mà không phải thanh toán một chi phí nào. Những sự cần thiết cho căn
bản sự sống tồn tạo cùng triển nở đều miễn phí. Những điều này hoàn toàn được trao ban cho
không.
Tôi tự hỏi, bao nhiêu chuyến bay của bao nhiêu con Ong cần để chuyên chở mật cho một muỗm ăn
khi tôi ăn bữa sáng quệt vào bánh mì? Và bao nhiêu bông hoa đã bung nở nhả mật ra? Rồi trái táo
thơm ngon do công sức của cây táo phát sinh sản xuất ra .
Mỗi miếng bánh mì tôi ăn cũng là do người nào đó đã nhọc công gieo trồng hạt lúa mì xuống ruộng
đất, mới có những chùm hạt bông lúa chín vàng để xay thành bột nướng làm bánh mì. Tôi yêu mến
hạt lúa mì được ôm phủ trong lòng đất, và nẩy nở phát triển thành cây lúa mang hạt nặng trĩu để
làm lương thực cơm bánh nuôi sống con người. Tôi yêu mến bánh mì do người thợ làm bánh với
tình yêu mến nhào nặn nướng làm ra. Cơm bánh là lương thực qùa tặng của Trời cao và của Đất,
mà Thiên Chúa qua bàn tay công sức của con người trao ban cho. Tôi cảm nhận ra mình được yêu
thương từ đỉnh đầu xuyên suốt thân thể xuống tới tận mười đầu ngón chân.
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Tôi muốn nói lời cám ơn, nhưng tôi phải cám ơn ai! Không phải vị Tổng Thống nào, không phải vị
Tướng lãnh nào, không phải vị Giáo sư nào, hay một vị kỹ sư nào…Không, tôi chỉ muốn nói lời cám
ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu. Lề luật của Thiên Chúa là lề luật tình yêu thương. „
- Thứ bảy, 28.01.2017 – (Mùng Một Tết Đinh Đậu).
BÀI ĐỌC : Sách Sáng Thế 1,14-18 - Thư gửi Phipphe 4,4-8 - Matheo 6,25-34
Lễ Tân niên
Dịp mừng Tết Nguyên Đán là dịp tốt anh chị em tụ họp mừng tuổi năm mới cho nhau. Dịp này
cũng còn là cơ hội bạn bè gặp lại nhau, học trò nhớ đến thầy cô giáo cùng những người đã sống làm
ơn cho ta trong đời sống.
Sống tâm tình vui mừng, nhưng cũng không quên nhớ đến những người thân yêu trong đời ta mà
nay đã ra đi trước về đời sau. Người còn đang sinh sống trên trần gian và người đã ra đi thành người
thiên cổ vẫn hằng liên kết nhớ đến nhau trong tâm tình lòng nhớ nhung biết ơn nhau.
Hướng về thời gian tương lai năm mới đang đến, chúng ta vui mừng, nhưng cũng phần nào có ưu tư
suy nghĩ. Vì không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào.
Tư lự suy nghĩ, nhưng không vì thế mà bi quan đầu hàng bỏ cuộc. Trái lại vẫn sống tâm tình niềm
hy vọng cậy trông.
Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là nguồn sự sống cùng niềm hy vọng của con người.
Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là người sắp đặt nuôi dưỡng công trình ngài tạo dựng nên, trong
đó có con người chúng ta.
Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là chủ thời gian năm tháng thế kỉ.
Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang, và các Thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta với niềm tin tưởng
vào Chúa tiến bước vào đường đời sống thời gian năm mới.
Với lòng cậy trông phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, chúng ta bước sang năm mới hân
hoan phấn khởi sống đức tin người công giáo giữa lòng xã hội thế giới trong những tương quan
ràng buộc và trong những thử thách, niềm vui có và cả đau khổ cay đắng cũng không ít.
Năm mới mở ra thời gian tương lai cho kiến tạo vươn lên.
Và đời sống năm mới cũng thúc đẩy đòi buộc chúng ta sống hy sinh cố gắng vươn lên. Có thế đời
sống mới có ý nghĩa, nhất là trong tương quan chiều thẳng đứng vươn lên tới Thiên Chúa trên trời
cao, và chiều ngang đường chân trời trong tương quan với mọi người cùng chung sống xung quanh
mình.
- Chúa nhật, 29.01.2017- (Mùng hai Tết Đinh Dậu). Kính nhớ Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
BÀI ĐỌC : Sách Huấn ca 44,1.10-15 / Thư gửi Epheso 6,1-4.18-23 - Mattheo 15,1-6
- Kính lạy Đấng Tạo Hóa càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ cây nến lòng
hiếu thảo biết ơn Ông Bà Cha Mẹ chúng con, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục đào
tạo chúng con nên người ở đời.
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- Kính lạy Đấng tạo Hóa càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ cây nến gia
đình. Xin cho các gia đình có được đời sống no cơm ấm áo, hòa thuận thương yêu nhau, phát triển
tình nghĩa giữa các thành phần trong gia đình với nhau.
- Kính lạy Đấng Tạo Hóa càn khôn là Chúa mùa xuân năm mới, xin dâng lên bàn thờ cây nến niềm
vui tuổi xuân xanh cho con em bạn trẻ chúng con. Xin cho họ sống khoẻ mạnh hồn xác, học hành
tấn tới, thành công trong việc làm, cùng tin tưởng vào ngày mai.
- Thứ hai, 30.01.2017 – (03.01 Đinh Dậu). Thánh hóa công việc làm ăn
BÀI ĐỌC : Sáng Thế 2,4b-9.15 - Mattheo 25,14-30
Tội là một điều đáng chê ghét, vì nó làm cho ta mất nghĩa cùng Chúa, mất nước Thiên đàng. Nó kéo
ta xuống ho ảngục mà chịu hình phạt muôn đời. Nhưng Con Thiên Chúa đã b ỏtrời xuống th ếlàm
người đ ểchuộc lại ơn Thánh cùng Thiên đàng cho ta, hầu ta khỏi phải chết đời đời. Thật là một việc
l ạlùng làm cho đất trời phải sững s ờb ỡngỡ.
Thánh Anphongsô
- Thứ ba, 31.01.2017 – (04.01. Đinh Dậu). Lễ Thánh Gioan Bosco
BÀI ĐỌC : Thư gửi Philippe 4,4-9 - Mattheo 18,1-5
T ự nó, đau kh ổchẳng là gì, nhưng đau kh ổ được chấp nhận đ ểd ựphần vào cuộc th ụnạn của Chúa
Kitô là một hồng ân tuyệt vời. Hồng ân đẹp nhất được ban cho con người, đó là h ọcó th ểtham d ự
vào cuộc kh ổnạn của Chúa Kitô.
Thánh Têrêsa Calculta
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