
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 
  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 
Port Arthur, TX 77642 

Website:    www.gxnuvuongportarthur.org 
Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 

Linh Muïc Phoù Xöù:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 
 

         CHUÙA NHAÄT 24 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 12/09/2010    SOÁ: 37
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00, 10g00  saùng, & 12g00 tröa   
  
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00 tröa 
Leã Buoäc: leã aùp 6g00 chieàu.  Leã chính 7g00 saùng & 6g00 chieàu 
 
GIAÛI TOÄI: (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 
 Thöù Baûy: (Leã chieàu)   Chuùa Nhaät: ( 08g00 vaø 10g00) 
 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 
 
RÖÛA TOÄI: Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10g00 saùng 
Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu em nhoû phaûi theo döï khoaù Giaùo lyù  
Ñaëc bieät vaøo thöù Baûy ñaàu thaùng. 
 
Thaêm Beänh Nhaân/Trao Mình Thaùnh Chuùa: T Naêm & Chuùa Nhaät 
Chaàu Thaùnh Theå:  Thöù Naêm sau thaùnh leã chieàu 
Xöùc Daàu Beänh Nhaân: Baát cöù luùc naøo coù ngöôøi ñau yeáu caàn 
Hoân Phoái: Treân 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 6 thaùng 
   Döôùi 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 9 thaùng 
 
Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 
HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949    Sô Ñaminh:  409-985-5102 
Giôø Thö Kyù Laøm Vieäc:   
Thöù Hai - Thöù Saùu: 09:00 am - 12:00 pm 01:00 pm - 04:00 pm 
Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù /  Thöù Ba: Cha Phoù 
 
Chuû Tòch HÑ Muïc Vuï - Anh Nguyeãn Vaên Laâm:  540 - 2340 
Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh - Anh Vuõ Trung Hoïc:    549-1523 
 
TK Ñaïi Ñoàng-A. Th¿o: 293-1735.  TK Pheâroâ-A. BÚnh: 962-1545 
TK Voâ Nhieãm-A. Lîi: 982-8727. TK Maân Coâi-A. Khaûi: 460-1478 
TK LoäÑöùc-B. Huyønh:724-7007. TK ThaùnhGia-A.Höng: 549-6361 
TK Giuse-A. Chung: 983-6563. TK PhuïcSinh-A.Th¾nh: 983-3055 
 

Tröôûng Ca Ñoaøn Thaùnh Linh - Chò Cuùc: 365 - 9583 
Tröôûng Ca Ñoaøn Ceâcilia - Anh Sang:  543 - 4815 
Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå - Chò Dieäu:  365- 3694 
Giaùo Lyù - Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ - Anh Tieán: 735- 8271 

    
THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

( 13-18/09/2010 ) 
T. Hai:    13//09    Kyû nieäm ÑM hieän ra Fatima, (Th Gn Km Khaåu,GM, tieán só) 
  Mar/Rieãn.  Phe,Ñoâm/ Suy.   Gn & Mar/Hieåu.   HV coøn soáng, qua ñôøi/LHÑT.
T. Ba:     14/08   Leã Suy Toân Thaùnh Giaù 
  Pheâ & Ñoâminicoâ/ Chò Suy. Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.  Mar/ AC Rieãn. 
T. Tö:     15/09  Leã Ñöùc Meï Ñau Thöông 
   Pheâ & Ñoâminicoâ/ Chò Suy.   Gn & Mar/ OÂB Hieåu.   Mar/ AC Rieãn. 
T. Naêm:  16/09  Th. Corneâlioâ, GH vaø Th. Cyprianoâ, GM töû ñaïo 

Pheâ & Ñoâm/ Chò Suy.     Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.   
   Mar/ AC Rieãn. 
T. Saùu:   17/09        Thaùnh  Roâbertoâ Belarmino GM, tieán só  
    Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.  Mar/ AC Rieãn.   Pheâ & Ñoâminicoâ/ Chò Suy.  
T. Baûy:   18/09    Gn & Maria/ OÂB Hieåu.  Pheâ & Ñoâminicoâ/ Chò Suy.    

Mar/ AC Rieãn.    
 

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 
 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã ) 

CHUÙA NHAÄT  24 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 11/09/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  24 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 12/09/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät  Voâ Nhieãm  
   TTV Thaùnh Theå      Toaùn II 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät  Pheâroâ    
   TTV Thaùnh Theå    Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå    Toaùn  IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 13-18/09/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hoa, Höôøng   /  C: Hoaøng 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Thuaät             /   C:  Khoâi 

 

CHUÙA NHAÄT  25 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 18/09/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  25 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 19/09/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh    
   TTV Thaùnh Theå        Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia  
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  II 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 20-25/09/2010 ) 

 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Vui, Ba  /  C:  Taùm  
           TTV Thaùnh Theå      S:  Baûn       / C:    Rieãn



TIN MUÏC VUÏ
 
QUYÙ CHA ÑI DÖÏ HOÏP LINH MUÏC HAØNG NAÊM TAÏI NHAØ 
DOØNG, CARTHAGE, MISSOURI 
    Töø ngaøy 27 thaùng 9 tôùi ngaøy 1 thaùng 10, Cha Chaùnh Xöù vaø 
Cha Phoù seõ veà nhaø doøng tham döï Buoåi Hoïp Linh Muïc haøng naêm.  
Xin oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän cho quyù Cha ñi veà 
baèng an vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû toát ñeïp.  Neáu anh chò em 
coù gì khaån caáp lieân quan ñeán Giaùo Xöù, xin lieân laïc vôùi Cha Xöù, 
ñieän thoaïi:  409-549-0408.  Hoaëc, neáu caàn xöùc daàu, xin goïi quyù 
Cha Vieät Myõ ôû chung quanh giuùp.  Tuy nhieân, moïi vieäc ngoaïi leä 
khoâng khaån caáp, xin lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù. 

VIEÄC GHI DANH VAØO GIAÙO XÖÙ VAØ ÑIEÀU CHÆNH DANH 
SAÙCH & ÑÒA CHÆ 
    Kyø vöøa roài Giaùo Phaän gôûi danh saùch nhöõng gia ñình cuûa Giaùo 
Xöù Nöõ Vöông veà cho Giaùo Xöù. Khi Vaên Phoøng Giaùo Xöù kieåm 
laïi thì thaáy coù moät soá gia ñình khoâng coøn ôû ñaây nöõa. Tuy nhieân 
Giaùo Phaän laïi caên cöù theo danh saùch ñoù ñeå qui ñònh cho Giaùo Xöù 
ñoùng tieàn Bishop's Appeal vaø Capital Campaign. Vì theá Giaùo Xöùù 
ñaõ in laïi danh saùch, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi cuûa caùc gia ñình trong 
Giaùo Xöù vaø treo ở cuối nhaø thôø.  Xin quyù oâng baø anh chò em coi 
laïi vaø cho Vaên Phoøng Giaùo Xöù bieát neáu khoâng ñuùng. Nhöõng ai 
chöa coù teân thì xin vui loøng cho Vaên Phoøng Giaùo Xöù bieát ñeå ñieàu 
chænh laïi cho ñuùng tröôùc khi noäp cho Giaùo Phaän.  
    Sau thôøi gian naøy, Vaên Phoøng Giaùo Xöù seõ gôûi tôùi caùc gia ñình 
phong bì cuøng vôùi soá danh boä cuûa moãi gia ñình. Neáu trong voøng 
saùu thaùng lieân tuïc, Vaên Phoøng Giaùo Xöù khoâng nhaän ñöôïc phong 
bì vôùi soá danh boä cuûa moät gia ñình naøo ñoù, thì coi nhö gia ñình 
ñoù ñaõ di chuyeån ñi nôi khaùc vaø khoâng coøn ôû trong Giaùo Xöù nöõa. 
Moät ñieàu xin nhaéc cho quyù oâng baø anh chò em bieát laø theo Giaùo 
Luaät  caùc khoaûn 857,862,1003,1109,1177 thì bình thöôøng chæ Cha 
Xöù hay Cha Phoù môùi coù quyeàn laøm Pheùp Hoân Phoái, Röûa Toäi, 
laøm Pheùp Xöùc Daàu, cuõng nhö laøm Leã Mai Taùng cho con chieân 
xöù mình. Vì theá, xin quyù oâng baø nhôù ghi danh vaøo moät Giaùo Xöù 
naøo ñoù keûo khi caàn phaûi laõnh caùc Bí Tích thì gaëp khoù khaên.  

ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH TAÂM KÍNH MÔØI 
    Naêm nay caùc em seõ möøng "Ñeâm Hoäi Traêng Raèm" vaøo luùc 
5g00 chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 19 thaùng 9 taïi hoäi tröôøng Thaùnh 
Giuse.  Vôùi nhieàu tieát muïc vui nhoän vaø haáp daãn, cho nhöõng ai ñaõ 
qua tuoåi thieáu nhi, vaø nhöõng ai ñang tuoåi thieáu nhi. 
     Chuùng con kính môøi quyù Cha, quyù Sô, quyù oâng baø vaø anh chò 
em, ñeán cuøng tham döï vôùi chuùng con. 
    Söï hieän dieän cuûa quyù Cha, quyù Sô, quyù oâng baø vaø anh chò em 
laø nieàm khích leä lôùn cho tuoåi treû chuùng con.   
Kính môøi:  Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Taâm, Port Arthur. 

BAN GIUÙP LEÃ THOÂNG BAÙO 
    Hieän nay Giaùo Xöù ñaõ coù Ban Giuùp Leã vaø seõ phuï traùch cho taát 
caû caùc Thaùnh Leã.   Vì vaäy caùc Leã Ñaùm Cöôùi, Leã Ñaùm Tang, hay 
Leã Gioã taïi nhaø thôø seõ ñöôïc Ban Giuùp Leã phuï traùch.  Tuy nhieân, 
neáu gia ñình naøo coù con em ñaõ bieát giuùp leã nhöng khoâng trong 
Ban Giuùp Leã maø muoán phuï traùch cho Thaùnh Leã rieâng cuûa gia 
ñình, xin vui loøng lieân laïc vôùi Coâ Mai tröôùc ñeå coâ khoûi phaûi phaân 
coâng cho caùc em giuùp trong Thaùnh Leã ñoù.  Soá ñieän thoaïi cell:  
409-779-0449 hay soá ñieän thoïai nhaø: 409-886-0212.  

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT          Ngaøy 5/09/2010     $3,553 

 
THOÂNG BAÙO   
   *Kính môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursilloâ coá gaéng tôùi 
tham döï buoåi Ultreaya chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay luùc 4g00 
chieàu, xin quyù anh chò tôùi ñoâng ñuû. 
    *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 
xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia oâng Nguyeãn Vaên Ba, ñòa chæ 
824 10th Ave. Port Arthur.  ÑT: 985-3597.   Vaø ngay sau Thaùnh 
Leã 10g00 hoâm nay seõ coù buoåi hoïp raát quan troïng, xin quyù ñoaøn 
vieân coá gaéng tham döï ñoâng ñuû. 

MÖØNG NGAÂN KHAÙNH VAØ KIM KHAÙNH    
    Ñòa phaän seõ toå chöùc möøng kyû nieäm thaønh hoân cho nhöõng caëp 
thaønh hoân 25 naêm, 50 naêm, hay 50 naêm trôû leân, vaøo ngaøy Chuùa 
Nhaät 10 thaùng 10 naêm 2010.  
    -2:30 p.m. –Thaùnh Leã Kyû Nieäm 50th naêm hay 50th naêm trôû leân 
    -5:30 p.m. – Thaùnh Leã Kyû Nieäm 25th naêm hay 25th naêm trôû leân 
    Sau moãi Thaùnh Leã seõ coù tieäc möøng taïi hoäi tröôøng cuûa Giaùo 
Phaän.  Quyù oâng baø vaø anh chò naøo muoán tham döï caùc Thaùnh Leã 
treân xin ghi danh taïi Vaên Phoøng Giaùo Xöù tröôùc ngaøy 20 thaùng 9 
naêm 2010.   
 
TÓNH TAÂM THAÊNG TIEÁN HOÂN NHAÂN 
    Ñòa phaän Beaumont vaø Vaên Phoøng Muïc Vuï cuûa Ñôøi Soáng Gia 
Ñình taøi trôï cho khoùa tónh taâm thaêng tieán hoân nhaân.  Khoùa tónh 
taâm seõ ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy Thöù Saùu tôùi Chuùa Nhaät ngaøy 1-3 
thaùng 10 taïi MCM Elegante' Hotel & Conference Center, 2355 
IH 10, Beaumont, TX.  Quyù vò seõ khoâng toán moät chi phí naøo, 
khoùa tónh taâm ñaõ ñöôïc trôï caáp vaø seõ ñaøi thoï mieãn phí cho quyù vò 
phoøng nguû cho 2 ñeâm vaø 4 böõa aên.  Vì choã coù giôùi haïn, nhöõng 
caëp vôï choàng naøo muoán ñi tham döï khoùa tónh taâm treân, xin ghi 
danh tröôùc ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2010.  Neáu quyù vò coù thaém 
maéc hay muoán ghi danh, xin lieân laïc vôùi coâ Sandra, ñieän thoaïi  
409-924-4325.   

DAÂNG CUÙNG HOA CHO THAÙNG MAÂN COÂI 
    Thaùng Maân Coâi (thaùng 10) laïi gaàn veà vôùi ñoaøn con Meï.  Ñaây 
cuõng laø dòp ñeå chuùng ta baøy toû loøng yeâu meán Chuùa vaø Meï 
Maria.  Vaäy anh chò em naøo muoán daâng cuùng hoa cho Thaùng 
Maân Coâi, xin lieân laïc vôùi Chò Rieãn:  409-549-8033 hay Vaên 
Phoøng Giaùo Xöù. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     
    Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Mì Hoaønh Thaùnh,Tieát 
Canh Deâ, Deâ Xaøo, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp 
daãn.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá 
ñeå giuùp vaøo quyõ sinh hoaït cuûa giaùo xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn 
quyù oâng baø anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
    OÂng Buøi Ngoïc Chung #2011 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.    



 
THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

Bài Phúc Âm vừa nghe là một trong những trang đẹp nhất của Tin Mừng. Có thể gọi đó là Tin Mừng của Tin Mừng. Vì chương 
15 Phúc Âm Luca này được coi như bản tóm tắt tất cả Phúc Âm. Tin Mừng đó là Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót. Lòng 
thương xót của Thiên Chúa thực vô biên, dài, rộng, cao, sâu khôn lường, ta không thể nào hiểu thấu. Những bài sách thánh 
hôm nay hé mở cho ta mấy nét của lòng thương xót vô biên đó. 

1. Nét thứ nhất của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là: sự tha thứ 

Tình yêu đích thực không được đo bằng đam mê nồng cháy. Bởi những đam mê nồng cháy mau qua như một cơn bão lốc. 
Bão lốc qua đi chỉ để lại đổ vỡ điêu tàn.  Tình yêu đích thực không được đo bằng hy sinh tận cùng. Người ta có thể hy sinh 
mạng sống vì của cải, danh vọng. Hy sinh như thế có thể chỉ vì bản thân mình chứ không phải vì người khác. 

Tình yêu đích thực được đo bằng sự tha thứ. Chỉ có yêu thực lòng, yêu tha thiết mới có thể tha thứ. Khi yêu người ta dám cho 
đi tất cả. Nhưng ít có ai cho đi sự tha thứ. Chính tha thứ mở cho ta cánh cửa dẫn vào thâm cung nhiệm mầu của tình yêu.  Tha 
thứ là đặc tính của tình yêu Thiên Chúa.  

Ta hãy đọc lại lịch sử dân Israel, biết bao lần dân chúng phản bội, chống lại Thiên Chúa. Nhưng Chúa vẫn nhân từ tha thứ. Khi 
Môsê cầu nguyện trên núi, dân Do Thái đã phản bội, gom góp vàng bạc đúc tượng bò mà thờ. Chúa nổi giận muốn phạt họ. 
Nhưng khi Môsê nài xin Chúa, Chúa đã nguôi giận mà tha thứ cho dân.  Còn Phaolô ghét đạo Chúa, đi tìm bắt những người 
theo Chúa. Nhưng Chúa đã thương hoán cải ông. Hơn nữa, Chúa còn chọn ông làm Tông đồ cho Chúa.  Và Người con bỏ nhà 
ra đi, phung phí hết tiền của cha, nhưng người cha già vẫn yêu thương chờ đời, tha thứ hết khi nó trở về. 

Sự tha thứ của Thiên Chúa đối với con người, nhất là người tội lỗi thực là vô biên. Sự tha thứ ấy minh chứng tình yêu của 
Thiên Chúa đối với con người lớn lao biết chừng nào. 

2. Nét thứ hai của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là: sự đi tìm. 

Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ, nhưng Người không chỉ ngồi đó chờ kẻ có tội trở về xin lỗi rồi mới thứ tha. Không, chính Thiên 
Chúa chủ động, có sáng kiến đi tìm con người. Đó là nét độc đáo trong tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. 

Chính Chúa đi tìm Phaolô khi ông đang trên đường lầm lạc, có sáng kiến làm ông té ngựa để đưa ông trở lại với Chúa. Chính 
Chúa là người chăn chiên đi tìm con chiên bị lạc. Là người ra ngõ tìm đứa con bỏ nhà đi hoang. Cuộc đi tìm không phải dễ 
dàng. Người chăn chiên phải băng đồi vượt sông, luồn lách qua gai góc, dẫm đạp sỏi đá, chịu đựng nắng mưa, bất chấp thú 
dữ rình rập. Người phụ nữ phải thắp đèn soi vào mọi ngóc ngách trong nhà, lùa chổi vào những khe nứt nhỏ bé, kiên nhẫn moi 
móc tìm kiếm niềm hy vọng mong manh. Người cha phải vượt qua những thành kiến xã hội, lòng tự ái bị thương tổn, trái tim 
đau đớn vì yêu thương. 

Đi tìm là yêu thương. Còn hơn thế, đi tìm là đã tha thứ. Quả thật Chúa đã yêu thương ta trước. Người yêu thương ta trước khi 
ta biết Người. Người tha thứ cho ta trước khi ta xin lỗi. Người đi tìm ta trước khi ta trở về. 

3. Nét thứ ba của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là: Thiên Chúa yêu thương từng người, dù rất bé nhỏ. 

Trong đời sống xã hội, những người bé nhỏ nghèo hèn thường bị bỏ quên: sống cô đơn, chết cô độc, chìm vào quên lãng. 
Nhưng trong trái tim Thiên Chúa, mỗi người đều chiếm một vị trí quan trọng. Mỗi người đều là duy nhất độc đáo, không thể 
thay thế được đối với Thiên Chúa. Càng bé nhỏ nghèo hèn lại càng chiếm vị trí quan trọng trong tình yêu Thiên Chúa. 

Một con chiên lạc có gì so với 99 con chiên còn lại. Giữ 99 con còn lại vừ nhàn nhã lại vừa có lợi. Đi tìm một con đi lạc vừa mệt 
nhọc lại vừa thiệt thòi. Nhưng trong tình yêu làm gì có tính toán thiệt hơn. Một con chiên nhỏ bé lạc loài đã chiếm hết trái tim 
của người mục tử nhân từ. Bao lâu chưa tìm được con chiên nhỏ bé gầy gò, lạc bầy ấy, lòng người mục tử ấy vẫn còn khắc 
khoải lo âu. 

Đứa con bỏ nhà ra đi, xài phí hết gia sản cha mẹ làm sao sánh được với đứa con trai ngoan ngoãn ở nhà, biết chăm lo công 
việc, luôn hiếu thảo phụng dưỡng mẹ cha. Ấy vậy mà người cha ăn không ngon, ngủ không yên, tắt tiếng cười, mắt mờ lệ, bao 
lâu đứa con hư hỏng chưa trở về. 

Thật kỳ diệu tình thương của Thiên Chúa. chính vì những tâm hồn bé nhỏ, tội lỗi, yếu đuối ấy mà Thiên Chúa đã sai Con Một 
Người xuống trần gian như lời Chúa Giêsu nói: “Những người bệnh mới cần đến thầy thuốc”.  Thực là vô biên lòng thương xót 
của Thiên Chúa, lòng thương xót ấy lớn hơn cả trái tim của ta. Ơn lành của Thiên Chúa lớn hơn cả tội lỗi của ta. Sự tha thứ 
của Thiên Chúa lớn hơn cả trí tưởng tượng của ta. Tất cả chúng ta hãy đến với Người. Hãy mang theo những yếu đuối lầm lỡ 
của ta. Hãy cho Người xem vết thương từ lâu gặm nhấm trái tim ta. Hãy tâm sự nỗi buồn vô vọng của ta. Thiên Chúa Cha 
chúng ta Đấng giàu lòng thương xót. Không có tội lỗi nào Người không tha thứ,không có vết thương nào Người không chữa 
lành, không có nỗi buồn nào Người không an ủi. 


