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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30(chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN Feb 23, 2020 - CN TUẦN VII TN NĂM A

TÂM THƯ MỤC VỤ

THÁNH THIỆN NHƯ CHÚA
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Hôm nay chúng ta nghe lời dạy Chúa Giêsu
đòi buộc các môn đệ của Ngài phải yêu
thương cầu nguyện và tha thứ cho cả kẻ
thù. Sự trọn lành có được là do có tình yêu
thương và đỉnh cao của tình yêu thương là
cầu nguyện cho những kẻ hại mình, tha thứ
những kẻ bách hại, làm khổ mình.

Sự trọn hảo này có được khi người môn đệ
ngước nhìn lên Thiên Chúa và học noi gương Chúa là Đấng ban phát ánh sáng
mặt trời cho mọi kẻ lành và người gian ác. Thế nên để có thể yêu thương mọi
người và nhất là yêu thương những kẻ gây khốn khó bách hại mình thì chúng ta
phải luôn ngước nhìn lên Chúa trên trời và cảm nghiệm biết bao ơn lành tình
thương Chúa ban cho cho chúng ta và học biết cách thức Ngài luôn yêu thương
bao dung, nhẫn nại và tha thứ dành cho mọi con người.
Người môn đệ của Chúa Kitô còn phải học hỏi nơi Chúa Giêsu. Chính Ngài đã
cầu nguyện cho những kẻ bách hại, hãm hại, vu khống, tra tấn, sỉ nhục và giết
Ngài. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã không nguyền rủa, giận dữ hay phản ứng
tiêu cực lại với họ nhưng Ngài tỏ bày tình yêu thương, cầu nguyện và tha thứ.
Khi sống yêu thương quảng đại tha thứ, chúng ta có được cuộc sống bình an và
nhiều bạn hữu. Ngoài ra điều này giúp cho chúng ta sống họa lại hình ảnh yêu
thương nhân từ của Thiên Chúa và của Chúa Kitiô. Và hơn nữa chúng ta lại còn
được tiếp tục hưởng phúc lành và sự tha thứ của Chúa.
Con đường yêu thương đến đỉnh cao sẵn sàng luôn cầu nguyện và tha thứ cho
những người nói xấu, làm tổn hại chúng ta phải bắt đầu từ những cố gắng
thường xuyên hàng ngày trong những sự việc nhỏ do ai đó gây cho ta những sự
bất tiện, không vừa ý hay xử không hay không đẹp đối với chúng ta.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để ơn Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và ban
ơn cho chúng ta để trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm và cả cuộc sống luôn là
một sự nỗ lực liên tục sống ngay thật, yêu thương, và thánh thiện như Chúa
muốn.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
23-2: Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên
24-2: Thứ Hai Tuần VII Thường Niên
25-2: Thứ Ba Tuần VII Thường Niên
26-2: Thứ Tư Lễ Tro
27-2: Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro
28-2: Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro
29-2: Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro
01-3: Chúa Nhật I mùa Chay
BÁO CÁO TÀI CHÁNH

MỘT SỐ VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC MÙA
CHAY
1) Hàng tuần tại nhà thờ vào thứ Sáu trước khi giờ lễ
chiều có đi đàng thánh giá.
2) Nên thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, cầu
nguyện.
3) Có việc hy sinh cụ thể theo thói quen tốt của giáo xứ
là dành tiết kiệm $1.00/ngày để giúp cho người nghèo
tại Việt Nam.
CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ

Chúa nhật, ngày 16/02/2020: Giáo xứ nhận được $7,846 Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên
(bao gồm $6,855 trong phong bì, $905 không phong bì và tục 24 giờ từ chiều thứ Sáu, ngày 06/03/2020, đến lễ chiều
$86 của Thiếu Nhi).
thứ Bảy hôm sau, ngày 07/03/2020. Mục đích của chương
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng trình Chầu Thánh Thể 24 giờ liên tục này là gia tăng niềm
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại. tin, lòng yêu mến gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu
nguyện cho Hội Thánh, giáo xứ và các gia đình.
THÔNG BÁO
Xin các đoàn thể, gia đình hay nhóm gia đình, cá nhân cố
NGHI LỄ ĐỘNG THỔ XÂY BÃI ĐẬU XE VÀ NHÀ
KHO (PAKRING LOT GROUNDBREAKING CEREMONY)

gắng thu xếp chọn lựa và ghi danh để có ít nhất là 2 người
đến dự 1 giờ chầu nào đó. Xin cùng tham gia vào chương
trình hữu ích thiêng liêng này.

Sau thánh lễ 9:00 am của Chúa nhật, ngày 1/3/2020, sẽ có
nghi lễ động thổ và cầu nguyện cho chương trình xây bãi
đậu xe mới và nhà kho được ơn Chúa ban cho tiến triển
tốt đẹp, thuận lợi và bình an. Nghi lễ sẽ cử hành vào lúc
10:00 am ở sân cỏ gần chỗ trailer cũ. Xin kính mời mọi
người tham dự.

Chương trình tổng quát như sau:

HỌP PHỤ HUYNH

Thứ Sáu (06/03/2020):
i

5:00 pm: Đi đàng Thánh giá vào thứ Sáu của mùa
chay

i

5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ

i

6:30 pm: Thánh lễ

Xin quý vị phụ huynh của các lớp sau đây vui lòng thu i 7:00 pm – 8:00 pm: bắt đầu giờ chầu liên tục qua đêm
cho đến sáng hôm sau lúc 8:00 có thánh lễ sáng thứ
xếp thời giờ đến họp với cha xứ, các thầy cô của các lớp
Bảy.
và Staff của Trường tại phòng họp bên Hội trường vào lúc
1:40 pm theo chương trình như sau:
Thứ Bảy (07/03/2020)
i Họp phụ huynh của Lớp Xưng tội và Rước Lễ Lần
i 8:00 am: Thánh lễ và sau thánh lễ đặt Mình Thánh
Đầu vào Chúa nhật ngày 23/2/2020.
Chầu
Họp phụ huynh của Lớp Thêm Sức vào Chúa nhật i 9:00 am – 10:00 am: …
ngày 01/03/2020.
i 10: 00 am – 11:00 am: …
THỨ TƯ LỄ TRO
…
i

Vào thứ Tư Lễ Tro, ngày 26/2/2020, tại giáo xứ sẽ có hai i 5:00 pm – 5:30 pm: chầu Thánh Thể của cộng đoàn và
Thánh lễ: Lễ sáng lúc 9:00 am và lễ chiều lúc 6:30 pm.
kết thúc với Thánh lễ chiều thứ Bảy hàng tuần lúc
5:30 pm.
Hướng Dẫn Về Luật Giữ Chay và Kiêng Thịt:
Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, GIẤY KHAI THUẾ
dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ
Giáo xứ gửi về cho từng gia đình báo cáo và cám ơn Quý
chay và kiêng thịt”.
vị về những sự đóng góp hàng tuần, trong những dịp gây
Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ quỹ, những lần dâng cúng khác nhau,… Xin các gia đình
tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ vui lòng coi kỹ và nếu có những thắc mắc xin liên lạc với
chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã cha xứ hay Business Manager, chị Cecilia Dung, (972)
được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.
822-9062 hay người phụ tá, anh Tuấn Lương, (214) 534Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những 2126.
người từ 14 tuổi tròn”.
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TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020

Lưu ý: Sau ngày 01 tháng 04 năm 2020, nếu chúng tôi
Tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ: Chúa nhật (ngày không nhận được vé có số trúng của quý vị, vé số đó xem
8/3/2020) và 3 tối vào thứ Hai – thứ Tư, ngày 9- như không còn giá trị lãnh thưởng.
11/3/2020: 7:30 pm – 9:00 pm. Vẫn có thánh lễ hàng Radio Mẹ HCG và TV ASTM xin chân thành tri ân tấm
ngày vào lúc 6:30 pm trước các giờ giảng thuyết hàng lòng quảng đại của quý khán thính giả xa gần. Nguyện
ngày. Linh mục giảng thuyết: Đức Ông Phêrô Nguyễn xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn
Quang.
lành hồn xác xuống trên toàn thể quý vị trong năm mới
Canh Tý 2020.
Chủ Đề Tĩnh Tâm Của Mùa Chay Thánh 2020: ANH
CHỊ EM TÌM GÌ VÀ GẶP GÌ? TÌM AI VÀ GẶP AI? DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN
CHÚA NHẬT (NGÀY 8/3): TÔI: TRONG CUỘC
GẶP GỠ CHÚA GIÊSU QUA THÁNH GIOAN
TẨY GIẢ
THỨ HAI (NGÀY 9/3): TÔI: NHƯ PHÊRÔ MÔN
ĐỆ BỊ MẮNG VÀ LỖI PHẠM
THỨ BA (NGÀY 10/3):
TÔI: NHƯ PHÊRÔ MÔN ĐỆ CHỐI CHÚA
THỨ TƯ (NGÀY 11/3):
TÔI: NHƯ PHÊRÔ MÔN ĐỆ TRƯỞNG THÀNH
2020 BISHOP’S ANNUAL APPEAL

Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia
Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
1. Connie Đỗ Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ.

2. Bác Chiến - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
3. Nguyễn Thanh Ngoan - Dâng hoa Tạ Ơn.
4. Gia đình Giuse Lương - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ
5. Loan Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ
6. Gia Đình Cụ Mẹo- Dâng Hoa Nến Nhà Thờ

7. Phạm Tự - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ
Hàng năm các giáo xứ vẫn tham gia chương trình này của
Đức Giám Mục để Giáo phận có ngân quỹ lo cho các nhu 8. Gia Đình Bác Anh - Dâng Hoa Nến Nhà Thờ
cầu điều hành, mục vụ, giáo dục, bác ái xã hội, trường 9. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ
học công giáo,… của Giáo phận. Giáo xứ chúng ta sẽ
thực hiện vào tuần Feb 1-2, 2020. Xin các gia đình quảng 10. Gia đình Tiến Ngoan Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn Đức
Mẹ
đại tham gia đóng góp cho chương trình này.
KẾT QUẢ XỔ SỐ RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP
XUÂN CANH TÝ 2020
Vào sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020 vừa
qua, nhân dịp mừng xuân Canh Tý 2020, Radio Mẹ Hằng
Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng đã tổ chức đợt Xổ
Số Yểm Trợ cho Radio và TV, tại Đền Lòng Chúa
Thương Xót, Long Beach, California. Chúng tôi đã có kết
quả xổ số, với các số trúng giải như sau:

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
** Thứ Bảy 22/2
Lễ 5:30 PM: Gia đình BéTư Nguyễn
** Chúa Nhật 23/2
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Hằng
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ

** Thứ Bảy 29/2
Lô Độc Đắc (trị giá $4,000.00 USD): 47612
Lô Hạng Nhất (trị giá $2,000.00 USD): 38494
Lễ 5:30 PM: Gia đình An Nguyễn
Lô Hạng Nhì (trị giá $1,000.00 USD): 33770
** Chúa Nhật 01/03
05 Lô An Ủi, (mỗi lô trị giá $100.00 USD): 64371;
Lễ 9 AM: Gia đình Ngọc Bích Võ
40048; 39995; 44572; 39005
Xin quý vị vui lòng gởi phần vé có số trúng của quý vị về Lễ 11 AM: Gia đình Christine Đỗ
cho chúng tôi, trước ngày 01 tháng 04 năm 2020, theo địa
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
chỉ:
GỌI
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp
15/02: Gia đình Tiến - Lan
2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806
01/03: Gia đình Quyền - Oanh
Điện thoại: (562) 988-7997 hoặc (562) 424-2041
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

Tuần February 16, 2020

3817. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng
$60.00
3818. Acct # 1378: Pledge $6,000.00; Dâng
$500.00
3819. Acct # 1202: Dâng cúng $100.00
3820. Acct # 1616: Pledge $10,000.00; Dâng
$100.00
3821. Acct # 1977: Pledge $15,000.00; Dâng
$250.00
3822. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng
$100.00
3823. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00
3824. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00
3825. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng
$100.00
3826. Acct # 1953: Dâng cúng $150.00
3827. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng
$100.00
3828. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng
$60.00
3829. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng
$100.00
3830. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng
$100.00
3831. Acct # 1638: Dâng cúng $20.00
3832. Acct # 1968: Pledge $6,000.00; Dâng
$100.00
3833. Acct # 1592: Pledge $1,700.00; Dâng
$100.00
3834. Acct # 1178: Dâng cúng $200.00
3835. Acct # 1810: Dâng cúng $2.00
3836. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng
$40.00
3837. Acct # 1409: Pledge $6,000.00; Dâng
$400.00
3838. Acct # 1621: Dâng cúng $20.00

cúng tiếp
cúng tiếp

cúng tiếp
cúng tiếp
cúng tiếp

cúng tiếp

cúng tiếp
cúng tiếp
cúng tiếp
cúng tiếp

cúng tiếp
cúng tiếp

cúng tiếp

3839. Acct # 1479: Dâng cúng $20.00
3840. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$80.00
3841. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3842. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00
3844. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3845. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3846. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3847. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3848. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3849. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3850. Acct # 1987: Pledge $14,000.00; Dâng cúng tiếp
$167.00
3851. Acct # 10030: Dâng cúng $50.00
3852. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$60.00
3853. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3854. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3855. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$40.00
3856. Acct # 1798: Dâng cúng $240.00
3857. Acct # 2007: Dâng cúng $50.00
3858. Acct # 1673: Dâng cúng $20.00
3859. Acct # 10059: Dâng cúng $7.00
3860. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00
3861. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
3862. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3863. Acct # 10059: Dâng cúng $4.00
3864. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
3865. Acct # 10064: Dâng cúng $13,933.00
3866. Acct # 10064: Dâng cúng $5,720.00
3867. Acct # 10126: Dâng cúng $500.00
3869. Acct # 10064: Dâng cúng $1,100.00
3870. Acct # 10064: Dâng cúng $100.00
3868. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $4,842.00

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
cúng tiếp tuần February 16, 2020: $30,975.
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SUNDAY REFLECTION
Holy as God

We are called to the holiness of God. That is the extraordinary claim made in both the First Reading and Gospel
this Sunday.
Yet how is it possible that we can be perfect as our Father
in heaven is perfect?
Jesus explains that we must be imitators of God as His
beloved children (Ephesians 5:1–2).
As God does, we must love without limit—with a love
that does not distinguish between friend and foe, overcoming evil with good (see Romans 12:21).
Jesus Himself, in His Passion and death, gave us the perfect example of the love that we are called to.
He offered no resistance to the evil—even though He
could have commanded twelve legions of angels to fight
alongside Him. He offered His face to be struck and spit
upon. He allowed His garments to be stripped from Him.
He marched as His enemies compelled Him to the Place
of the Skull. On the cross He prayed for those who persecuted Him (see Matthew 26:53–54, 67; 27:28, 32; Luke
23:34).
In all this He showed Himself to be the perfect Son of
God. By His grace, and through our imitation of Him, He
promises that we too can become children of our heavenly Father.
God does not deal with us as we deserve, as we sing in
this week’s Psalm. He loves us with a Father’s love. He
saves us from ruin. He forgives our transgressions.
He loved us even when we had made ourselves His enemies through our sinfulness. While we were yet sinners,
Christ died for us (see Romans 5:8).
We have been bought with the price of the blood of
God’s only Son (see 1 Corinthians 6:20). We belong to
Christ now, as St. Paul says in this week’s Epistle. By our
baptism, we have been made temples of His Holy Spirit.
And we have been saved to share in His holiness and perfection. So let us glorify Him by our lives lived in His
service, loving as He loves.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/holy-as-god-scott-hahn-reflectson-the-seventh-sunday-in-ordinary-time/)
CÁC Ý CHỈ CỦA ĐTC TRONG NĂM 2020
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 1
Cầu cho việc cổ võ Hòa Bình Thế Giới
Chúng ta hãy cầu cho Kitô hữu, cho các tín hữu thuộc các
tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện tâm biết cổ võ
hòa bình và công lý trên thế giới.

Ý Chỉ Chung Tháng 2
Cầu cho việc đáp ứng Tiếng Kêu Cứu của Các Người
Di Dân
Chúng ta hãy cầu cho những tiếng kêu cứu của anh chị
em di dân của chúng ta, cho các nạn nhân của họa tội ác
buôn người, được lắng nghe và quan tâm cứu xét.
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 3
Cầu cho Tín hữu Công giáo ở Trung quốc
Chúng ta hãy cầu cho Giáo Hội ở Trung quốc biết kiên trì
trung thành với Phúc Âm và gia tăng trong mối hiệp nhất.
Ý Chỉ chung Tháng 4
Cầu cho việc thoát khỏi nạn nghiện ngập
Chúng ta hãy cầu cho những ai đang bị nghiện ngập được
giúp đáp và hỗ trợ.
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 5
Cầu cho các vị Phó Tế
Chúng ta hãy cầu cho các vị Phó Tế, nhờ trung thành với
việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo, được trở thành
một biểu hiệu hùng mạnh cho toàn thể Giáo Hội.
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 6
Cầu cho việc cảm nhận yêu thương
Chúng ta hãy cầu cho tất cả những ai đang chịu đựng
khổ đau, được đánh động bởi Trái Tim của Chúa
Giêsu, để họ có thể tìm thấy đường đi nước bước trong
cuộc đời.
Ý Chỉ chung Tháng 7
Cầu cho các Gia Đình của chúng ta
Chúng ta hãy cầu cho các gia đình ngày nay được hỗ trợ
bằng tình yêu thương, bằng sự trân trọng và bằng việc
hướng dẫn
Ý Chỉ chung Tháng 8
Cầu cho Giới Hải Hành
Chúng ta hãy cầu cho tất cả những ai làm việc và
sống đời hải hành, trong đó có thành phần thủy thủ,
những người đánh cá cùng với gia đình của họ.
Ý Chỉ chung Tháng 9
Cầu cho việc tôn trọng các Nguồn Tài Nguyên của
Hành Tinh này
Chúng ta hãy cầu cho các nguồn tài nguyên của hành tinh
này không bị phung phí mà là được chia sẻ một cách
chính đáng và trân trọng.
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 10
Cầu cho Sứ Vụ của Tín Hữu Giáo Dân trong Giáo Hội
Chúng ta hãy cầu cho tín hữu giáo dân, nhất là nữ giới,
bởi phép rửa đã lãnh nhận, biết tham gia hơn nữa vào các
lãnh vực hữu trách trong Giáo Hội.
Ý Chỉ chung Tháng 11
Cầu cho Trí Thông Minh Nhân Tạo
Chúng ta hãy cầu cho việc tiến bộ về các lãnh vực máy
móc tự động và trí thông minh nhân tạo để chúng biết
luôn phục vụ nhân loại.
Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 12
Cầu cho đời sống cầu nguyện
Chúng ta hãy cầu cho mối liên hệ riêng tư của chúng ta
với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và
bằng đời sống cầu nguyện.
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