PHỤNG SỰ
Lễ Tiếng Việt
Chúa Nhật hàng tuần 8 giờ 00 sáng
Các Lễ Trọng
Chung với các cộng đoàn sắc dân 7 giờ tối
Đoàn TNTT Fatima
Sinh hoạt sau Thánh Lễ Chúa Nhật
Chị Lâm Lan Hương 215-870-1257
Hội Tông Đồ Fatima
Đọc kinh chiều thứ bảy lúc 5:30
Ông Nguyễn Khắc Tấn 215-410-2187
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Họp sau Thánh Lễ Chúa Nhật đầu tháng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 215-551-7628
Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae)
Ông Ngô Văn Bảy 215-820-1169
Hội Thánh Giuse
Ông Nguyễn Văn Toản 267-496-3912
Thánh Ca
Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan
Tập hát tối thứ sáu 08:30 đến 10:30
Anh Lương Thanh Phụng 267-736-3899
Anh Nguyễn Huy Vũ 267-528-2584
Lớp Việt Ngữ
Chúa Nhật 12:30 - 2:00 giờ trưa
Chị Đặng Minh Hiếu 267-423-2220
Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân
Liên lạc Cha Quản Nhiệm
Bí Tích Rửa Tội
Sau Thánh Lễ Chúa Nhật
khi được Cha QN ấn định ngày
Chủ Tịch Cộng Đoàn
Ông Đinh Văn Chính 267-467-7271
LM Chính Xứ kiêm Quản Nhiệm Cộng Đoàn
LM Dominic Trần Minh Đức
Tel: 610-639-7342
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG-NĂM B
Mc 13: 33-37
Ý lễ Chúa Nhật và trong tuần này:
- Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi vì đã được mọi sự tốt đẹp
do gia đình con ông Phạm văn Xuân xin
- Cầu cho các linh hồn mồ côi và cho những người thân
quen bạn hữu do gia đình con ông Phạm Văn Xuân xin
- Cầu cho linh hồn Phanxicô và Phanxicô Xaviê do gia
đình anh chị Đệ-Châu xin.
- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do một người xin

- Hội Thánh Giuse xin lễ cầu cho các linh hồn, các
linh hồn tiên nhân của các hội viên
- Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita, lễ giỗ, do gia
đình Nam và Vũ xin

- Cầu cho linh hồn Giuse và Phêrô do anh chị Lộc-Trinh
xin

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIÁO XỨ THÁNH THOMAS AQUINAS
CHÚA NHẬT 29-11-2020
LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY
29/11/2020: Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng-Năm B
30/11/2020: Kính Thánh An-rê, Tông Đồ, Lễ Kính
01/12/2020: Thứ ba sau Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng
02/12/2020: Thứ tư sau Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng
03/12/2020: Kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, Lễ
Nhớ
04/12/2020: Kính Thánh Gioan Đamát, linh mục, tiến sĩ
Hội Thánh
05/12/2020: Thứ bảy sau Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng
06/12/2020: Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng-Năm B
-------------------------------------------------------------------Ý lễ (tiếp theo)
-Cầu cho linh hồn Thày Cả Micae Bảo và Thày Cả
Giuse Đinh Công Huỳnh do anh chị Thủ-Hằng xin
- Linh hồn Giuse Vũ Duy Mỹ do ô/b Vũ Đức Tự xin
- Các linh hồn tiên nhân do ông bà Nguyễn Văn Hóa xin
- Linh hồn Giuse Vũ Duy Mỹ do g/đ Minh Sơn xin
- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 24 năm hôn
phối do một người xin
-------------------------------------------------------------------SuyNiệm (Mc:33-37)
Có bao nhiêu thời gian sống ở đời được chúng ta dành cho
việc chờ đợi? Có sự chờ đợi làm ta căng thẳng, mệt
mỏi;nhưng cũng có sự chờ đợi đem lại hương vị và ý nghĩa
cho cuộc sống. Người mẹ tần tảo nuôi con, chờ ngày con
thành tài. Người vợ chờ đợi ngày chồng trở về từ biên ải.
Con người không chỉ sống bằng quá khứ nhưng còn bằng
những ngóng đợi về tương lai. Cái tương lai tưởng như mơ
hồ, xa xôi mà lại lôi kéo được cái hiện tại đi về một hướng.
Biết sống là biết chờ đợi Chờ đợi làm nên cuộc sống. Mùa
vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi. Chờ đợi Chúa sẽ đến
trong vinh quang mai này. Chờ đợi Chúa vẫn đến trong
niềm vui và nước mắt. Chờ như người giữ cửa thức trắng
đêm, vì không biết giờ nào chủ trở về. Nhưng chờ không
phải là thụ động khoanh tay mà là vuông tròn sứ mạng
được giao phó. Ông chủ đi xa đã để lại ngôi nhà, giao
quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc. Có lẽ từ lâu ta
đã thấy không cần chờ đợi Chúa, vì chúng ta có quá nhiều
điều khác để đợi mong, những điều gần gũi hơn, thiết thực
hơn, cấp bách hơn. Hãy nói cho tôi biết, bạn đang chờ gì,
tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn đang đi về đâu. Nếu không có
Ai để chờ, thì cũng chẳng cần tỉnh thức. Tỉnh thức trong
đêm tối đâu phải là chuyện dễ dàng. "Ngài trở lại và thấy
các môn đệ đang ngủ... Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn
đang ngủ, đôi mắt họ li bì nặng giấc". Chiến đấu chống lại
sự buồn ngủ của mắt còn dễ dàng hơn chống lại sự mê ngủ
của tinh thần. Cuộc sống vật chất ngày càng cao cung ứng
cho con người biết bao thứ ru ngủ và đưa con người vào
cơn mê mà họ không hay biết. Ma túy là mối đe dọa giới
trẻ hôm nay. vậy chúng ta thành thật tự hỏi: "Tôi đang
nghiện thứ ma túy gì?"
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