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THÀNH LẬP 21/10/2019
Cha GIOAN NGUYỄN VŨ VIỆT

Chánh xứ

Thứ Bảy: Thánh Lễ CN: 6 giờ chiều
 CHÚA NHẬT

Lễ I: 7:30 sáng (Người lớn)
Lễ II: 9:30 sáng (Thiếu nhi)

TNTT: 11:00 – 12:00
Việt Ngữ: 12:00 - 1:00

Giáo lý: 1:00 – 2:15

GIỜ SINH HOẠT THIẾU NHI
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ &

CẦN THỢ
                                           Tiệm nail sắp khai trương 
gần trường Largo High School. Mở cửa 6 ngày, 
đóng cửa Chủ Nhật. Quý anh chị em nail tech 
vững tay nghề có ý thích tìm cho mình một nơi 
làm việc phù hợp, xin liên lạc:  727.386.4300.

LaVang Nail Spa

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
- Thư Tư (14/9): 
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Lễ Kính)
- Thứ Năm (15/9):
Lễ Đức Mẹ Sầu Bì (Lễ Nhớ)

Chào đón Sơ Francesca Nguyễn Bích Quỳ,
Bề Trên Cộng Đoàn Mẫu Tâm, Largo, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.



CHA CHÁNH XỨ

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ
Chủ tịch - 

Phanxicô Xaviê Phan Thành Danh 
Maria Nguyễn Ánh Nguyệt

Phêrô Đỗ Ngọc Dũng
Phêrô Võ Hoàng

Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương
Ban Tài Chánh

Trưởng ban: Phaolô Dương Hồng Châu
Anna Hồ Thị Kiều Hạnh

Maria Nguyễn Bích Laura
Giuse Bonde Dũng Kenn 
Antôn Nguyễn Chí Công 

Ban Phụng Vụ
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh 

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương
Ban Đặc trách Lễ sinh

Sr. Maria Xuân Hương
Ban Thánh Nhạc

Giuse Phạm Đình Lâm
Gioan Bosco Phạm Hồng Khanh

Maria Phạm Thị Phú Thi
Sr. Maria Ng. Thị Xuân Hương (Cố vấn)

Ban Giáo Dục
Trưởng ban: Sr. Maria Ng Thị Xuân Hương 

GLV. Trương Minh Trang
Cô Phạm Bích Huyền

Đoàn Trưởng Maria Phạm Kim Vân
Ban Cố Vấn Dự Án Xây Dựng

Gioan Liên Trường Hảo
Phaolô Trần Thanh Quỳnh

Maria Isave Nguyễn Thị Lan Anh
P.x. Phan Thành Danh

Anna Hồ Thị Kiều Hạnh
Thomas Võ Hưng 

Ban Vận Động Dự Án Xây Dựng
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh

Hội Đền Tạ
Hội Trưởng Phêrô Cao Xuân Trường

Hội Các Bà Mẹ
Hội trưởng Maria Phạm Thanh Ngân

Hội Gia Trưởng
Hội trưởng Giuse Đào Xuân Lượng

Hội Gia đình P.x Nguyễn Văn Thuận
Hội trưởng: Anh chị 

Phanxicô Saviê Nguyễn Trí Phương và
Maria Isave Nguyễn Thụy Lan Anh  

Đặc trách Giáo Lý Dự Tòng
Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương

Đặc trách Giới trẻ
Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương

 Đặc trách Ẩm thực 
Maria Nguyễn Bích Laura

Đặc trách Văn nghệ
Maria Phan Thị Ngọc Phượng

Đặc trách Bảo Trì
Phêrô Võ Hoàng - Đaminh Đỗ Minh 

Phêrô Phạm Đình Sơn
ỹĐặc trách K  thuật & Truyền thông

Anna Nguyễn Lệ Hằng
Thomas Võ Hưng - Phêrô Đỗ Ngọc Dũng

Đặc Trách Trật Tự
Phêrô Võ Hoàng

Chúa nhật  24 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
11/09/2022 CỦA LỄ DÂNG CHÚA 

(A Guide for Discerning a Vocation to Priesthood and Religious Life)

Tin Mừng Thánh Luca chương 15 thuật lại ba dụ 
ngôn: (1) Con chiên lạc được tım̀ tha�y, (2) Đo� ng 

tie�n ma� t tım̀ lại được và (3) Người cha nhân hậu. Ha�n 
nhiên, sau khi nghe qua ba dụ ngôn trên, nhie�u người sẽ 
tho� t lên, “Trên đời này làm gı ̀có những chuyện như the� .”

Đúng là như vậy, với con người sẽ không he�  có chuyện 
cư xử theo kie�u ba dụ ngôn trên. Kie�u cư xử của những 
nhân vật tım̀ được chiên lạc, tım̀ được đo� ng tie�n bi ̣ma� t là 
hoàn toàn phi lý và không the�  cha�p nhận được. Xa hơn 
nữa, dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu lại càng phi lý hơn và 
càng khó có the�  tım̀ tha�y cách cư xử quá chua�n mực  của 
người cha với hai người con. Và đúng là như the� , con 
người không he�  có cách cư xử như the�  với nhau, nhưng 
chı ̉có Thiên Chúa mới cư xử với con người như vậy.

Đoạn ke� t của ba dụ ngôn đe�u ke� t thúc ba�ng một điệp 
khúc tương tự. “Trên trời sẽ vui mừng vı ̀một người tội lo� i 
ho� i cải.” Đây chıńh là then cho� t của Tin Mừng Đức Kitô 
mang đe�n cho nhân loại. Lo� i so� ng của mo� i chúng ta sẽ 
thực sự mang đe�n nie�m vui không chı ̉cho con người ở 
tra�n the�  mà còn mang lại nie�m vui cho các thánh ở trên 
trời. Cách so� ng của chúng ta sẽ mang lại nie�m vui cho 
Thiên Chúa và Trie�u Tha�n Thiên Quo� c khi chúng ta đe�  
cho Thiên Chúa tım̀ gặp chúng ta.

Đôi khi có những ngày chúng ta quye� t điṇh “dọn đo� ” và 
đi xa, không muo� n nhıǹ mặt Chúa nữa. Có những lúc 
chúng ta cương quye� t không muo� n vào Nhà Chúa nữa. 
Nhưng đie�u đó không ngăn cản cách cư xử chua�n mực và 
cao thượng Chúa dành cho mo� i cá nhân chúng ta. 

Niềm Vui Trên Trời Monk	(Brother	or	Sister)
In addition to the clerical state (deacon, priest, 

and bishop), religious are lay people who have 
generously responded to God's call and voluntarily 
lived the three evangelical vows: Obedience, Poverty 
and Chastity in a religious order or institute 
established by the local Bishop (diocesan order) or 
by the Pope (ponti�ical order). The Sisters (Sisters, 
Soeurs,) are also religious who voluntarily live by the 
three evangelical vows.

In order for the monks to make a solemn vow (for 
a lifetime), the monks need a lot of time (about 10 
years). The �irst stage is to enter the novitiate to 
study for a certain number of years, and then makes 
his First Vows. Due to the different training 
programs for each order, novices will become monks 
after taking vows.

Religious will serve the Congregation according 
to the charism of the Order. Some religious serve in 
education (Don Bosco, Jesuits, Dominican), the poor 
(Mother Teresa's Missionaries of Charity), parishes 
and communities (Love of the Cross, Visitation), 
prayer and pastoral accompaniment with parish 
priests (Servant of Jesus Priest).

Tu	sĩ	(Thầy	hoặc	Sơ)
Ngoài bậc so� ng giáo sı ̃(phó te� , linh mục và giám 

mục), các tu sı ̃(religious) là những giáo dân đã quảng 
đại đáp lại tie�ng Chúa kêu gọi và tự nguyện so� ng theo 
ba lời khuyên Phúc A� m: Vâng Phục, Khó Nghèo và 
Khie� t Tiṇh trong một dòng tu hay tu hội được thành 
lập bởi sự cho phép của Giám mục điạ phương (dòng 
Giáo phận) hay bởi Giáo hoàng (dòng thuộc Giáo 
hoàng). Các Nữ tu (Các Sơ, Soeurs, Sisters ) cũng là 
những tu sı ̃tự nguyện so� ng theo ba lời khuyên Phúc 
A� m. 

Đe�  các tu sı ̃Tuyên Kha�n Trọng (Kha�n Trọn Đời), 
các tu sı ̃ca�n nhie�u thời gian (khoảng 10 năm). Giai 
đoạn đa�u vào Nhà Tập đe�  tu học với một so�  năm nha� t 
điṇh, sau đó sẽ Kha�n La�n Đa�u. Do chương trıǹh đào 
tạo mo� i dòng khác nhau, các tu sinh sẽ trở thành tu sı ̃
sau khi tuyên kha�n.

Các tu sı ̃sẽ phục vụ cho hội dòng với những nhu 
ca�u phục vụ theo đoàn sủng của hội dòng. Một so�  tu sı ̃
phục vụ trong lãnh vực giáo dục (Dòng Don Bosco, 
Dòng Tên, Đaminh), phục vụ người nghèo (Nữ Thừa 
Sai Bác A� i của Mẹ Têrêsa), phục vụ các giáo xứ và 
cộng đoàn (Me�n Thánh Giá, Đi Vie�ng), ca�u nguyện và 
đo� ng hành mục vụ với các linh mục giúp giáo xứ (Nữ 
Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục) 

To Save A Thousand Souls #6
Học Hiểu Về Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ 

Ôi Thiên Chúa, Đầng hằng yêu con!
Buồn thay, con đã đi xa Ngài, 
Con hoang phí sức khoẻ, trí tuệ, và tình yêu.

Con là ai, là ai?!
Sao Ngài quá kiên nhẫn, chờ đợi và hy vọng.
Con đã giúp được gì cho Ngài khi con cứ mãi đi xa Ngài, chạy trốn Ngài.
Con có mang đến cho Ngài chút hạnh phúc, nụ cười và hơi ấm?
Con có xoa dịu Ngài chút an ủi, lắng nghe và cảm thông?

Ngài vẫn còn đây,
đợi chờ và hy vọng.
Ôm con vào lòng và thứ tha!

Lời Nguyện 

“Người ta sai, mình càng đúng. Người ta càng sai, 
  mình càng phải đúng” (Lm. Ngô Phúc Hậu)

1. Chúa nhật hôm nay (11/9/2022). 
Sau Thánh Le�  2, xin mời quý phụ huynh 
và các em ở lại tại nhà thờ tham dự buo� i 
Khai Giảng Năm Học 2022-2023 cho 
các em Thie�u Nhi trong Giáo xứ, sau giờ 
khai giảng các em sẽ ve�  nhận lớp Giáo 
Lý, và nhận ngành trong giờ Sinh Hoạt 
Thie�u Nhi Thánh The� . Xin Quý phụ 
huynh đón các em lúc 12:30pm. Chúa 
nhật ngày 18/9 Các em sẽ được nhận 
lớp Việt ngữ sau giờ sinh hoạt hoạt 
Thie�u Nhi Thánh The� .

2. Sau thánh le� , các Huynh Trưởng 
sẽ bán đo� ng phục thie�u nhi cho các em 
ở cuo� i nhà thờ, những phụ huynh có 
nhu ca�u xin gặp các anh chi ̣ Huynh 
Trưởng.

3. Buo� i chia sẻ Hành Trıǹh Đức Tin 
dành cho cha mẹ và người đỡ đa�u có 
con em sa�p lãnh nhận bı ́tıćh Rửa Tội sẽ 
được to�  chức vào Thứ Hai ngày 12 
tháng 9 năm 2022, lúc 7g00 to� i tại nhà 
trường. Những cha mẹ có con em sa�p 
lãnh nhận Bı ́Tıćh Rửa Tội trong những 
tháng sa�p tới xin liên lạc với văn phòng 
đe�  ghi danh trước khi tham dự.

4. Lớp Giáo Lý Dự Tòng của năm nay 
sẽ ba� t đa� u vào to� i  thứ ba, ngày 
20/9/2021, lúc 7:00pm-8:30PM . 
Những ai có người thân, hoặc người 
quen muo� n tham dự khóa học xin la�y 
đơn cuo� i nhà thờ và liên lạc với Văn 
Phòng của Giáo Xứ, hoặc Sơ Ngọc 
Phương, so�  phone: 727-776-2215.

5. Cũng to� i Thứ ba, ngày 20/9/2021, 
lúc 7:00pm-8:30PM. Lớp Giáo Lý dành 
cho người lớn sẽ ba� t đa�u. Lớp Giáo Lý 
này dành đặc biệt cho những ai đã lãnh 
nhận bı ́ tıćh rửa tội, nhưng vı ̀ hoàn 
cảnh chưa lãnh nhận các bı ́ tıćh Hoà 
Giải, Rước Le�  La�n Đa�u và Thêm Sức. Xin 
liên lạc với Văn Phòng của Giáo Xứ đe�  
ghi danh học.

6. Lớp chua�n bi ̣Hôn Nhân 5 tua�n vào 
các to� i thứ Năm dành cho những ai 
chua� n bị lập gia đı̀nh sẽ được khai 
giảng vào 15-9 tại nhà trường. Xin liên 
lạc văn phòng Giáo xứ qua điện thoại 
hoặc email. 

CHÚA	NHẬT:	(4/9/2022):	$5,249.00
· Dùng Phong Bı:̀ $4,273.00 
(199	gia	đình,	2	vô	danh)
· Không Dùng Phong Bı:̀ $976.00
QUỸ	BẢO	TRÌ:		$60.00	(4	gia	đình)
QUỸ	XÂY	DỰNG:	$100.00	
(Bán	cá	-	Một	người	tặng)

Giáo xứ chúc mừng anh Hoàng	Vũ	
Trung	và	chị	Nguyễn	Thuỵ	Ngọc	Tiên 
đã thành hôn ngày hôm qua, Thứ bày, 
ngày 10-9-2022 tại nhà thờ của Giáo xứ. 
Nguyện xin Chúa ban muôn ân sủng cho 
anh chi ̣và giúp anh chi ̣so� ng ơn gọi gia 
đıǹh trong tıǹh yêu thương như gia đıǹh 
Thánh Gia.

 b)	Gương	bày	lôi	kéo
Theo tâm lý giáo dục, việc sửa đo� i nhân 

cách (personality) và tıńh khı ́(temperament)  
một người đòi hỏi sự tự nguyện, và vai trò của 
những tác nhân bên ngoài. Người đó chı ̉có the�  
tự sửa khi nhận ra mıǹh và những ye�u kém, 
sai trái của mıǹh. Thái độ tự sửa này là ye�u to�  
quan trọng đe�  một người quay ve�  với con 
đường “tu tâm sửa tıńh”.

Nhưng nói ve�  những tác nhân bên ngoài là 
nói đe�n những động lực thúc đa�y và ảnh 
hưởng đe�n sự thay đo� i. Thı ́ dụ, những ta�m 
gương của cha, mẹ, anh, chi,̣ em, tha�y dạy, 
người yêu, bạn bè, hoặc hoàn cảnh đặc biệt 
xảy ra như so� ng sót qua một cơn bạo bệnh, 
một tai nạn. Những trường hợp này vı ́như 
đie�m tựa mà bác học Archimedes đang ca�n đe�  
ông có the�  nâng cả trái đa� t: “Hãy cho tôi một 
đie�m tựa, tôi có the�  nâng cả trái đa� t.”

Ve�  pha�n những ai có trách nhiệm giáo dục, 
sửa dạy thı̀ cái đòn ba�y a�y chı́nh là tı̀nh 
thương, sự hy sinh và gương sáng của chıńh 
mıǹh: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. 
Chıńh Chúa Giêsu cũng đã làm đie�u này đo� i 
với các môn đệ của Ngài, và với cả chúng ta: 
“Tha�y đã làm gương đe�  anh em noi theo mà 
ba� t chước.” (Gioan 13:15)

(http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=
home&v=detail&ia=22605)

MỤC VỤ GIÁO DỤC

TÂM	LÝ	ẢNH	HƯỞNG	TƯ	CÁCH
SỐNG	NHƯ	THẾ	NÀO?	(Kỳ	 )cuối

Ts. Trần Mỹ Duyệt 



ha chánh xứ mời gọi quý ông bà và anh chi ̣ em tham gia Ckhóa Linh Thao Trong Cuộc So� ng (online), Đây là 
chương trıǹh ca�u nguyện theo phương pháp linh thao của 
Thánh Inhã, ra� t hữu ıćh cho cuộc so� ng đức tin và tái khám phá 
tıǹh thương của Thiên Chúa luôn đo� ng hành và hiện diện  và yêu 
thương chúng ta trong mọi khoảnh kha� c và mọi bie�n co�  của cuộc 
so� ng chúng ta. Giáo xứ chúng ta đã có một so�  anh chi ̣em năm 
vừa qua đã hoàn thành Hành Trıǹh 1, năm nay chúng ta lại tie�p 
tục tham gia Hành Trıǹh 2.

Quý ông bà và anh chi ̣em muo� n tham gia, xin ghi danh với 
văn phòng của Giáo xứ.

Chương trıǹh sẽ ba� t đa�u từ 10/10/2022. 

Đây là chương trıǹh của các nhóm, chúng ta có the�  ghi danh 
ngày và giờ phù hợp với thời gian của chúng ta.

Các	nhóm	Linh	Thao	Trong	Cuộc	Sống	-	HT1-HT5	-	
2022-2023

Hành	Trình	1	(HT1):		xin	chọn	1	trong	4	nhóm	dưới	đây

-	HT1.1:	  To� i thứ Hai 8-9:30pm (ET) - anh Lê Thanh Liêm - 
ba� t đa�u ngày 10 tháng 10, 2022

- HT1.2:  To� i thứ Ba 8-9:30pm (ET) - chi ̣Tạ Kim Vân và chi ̣Lê 
Tương Giang - ba� t đa�u ngày 20 tháng 09,2022.

- HT1.3:  To� i thứ Tư 8-9:30pm (ET) - sơ Nguye�n Kim-Hie�n và 
sơ Tra�n Vũ Thu-Thủy - ba� t đa�u ngày 21 tháng 9, 2022

- HT1.4:  Sáng thứ Sáu 10-11:30am (ET) – chi ̣ Nguye�n Anh-
Vinh - ba� t đa�u ngày 07 tháng 10, 2022.

Hành	Trình	2	(HT2):	cho	những	ai	đã	đi	xong	Hành	Trình	
1	-	xin	chọn	1	trong	3	nhóm	dưới	đây

- HT2.1: To� i thứ Ba 8-9:30pm (ET) - chi ̣Nguye�n Anh-Vinh - 
ba� t đa�u ngày 11 tháng 10, 2022.

-	HT2.2:  To� i thứ Tư 8:30-10:00pm (ET) - sơ Chu thi ̣Liên, sơ 
Nguye�n Hường - ba� t đa�u ngày 19 tháng 10, 2022

- HT2.3:  Sáng thứ Bảy 9-10:30am (ET) - chi ̣Lê Như Liên và 
anh Phạm Quân – ba� t đa�u ngày 15 tháng10, 2022

LINH THAO TRONG CUỘC SỐNG
t h a n a s i u s  wa s  b o r n  i n  2 9 5  i n AAlexandria, Egypt, and served there 

most of his whole life. He was ordained bishop 
of Alexandria in 328.  

Three years earlier, he attended the Council 
of Nicea, where he defended the faith and the 
divinity of Jesus against Arianism, which was 
rampant at the time. He taught that Jesus was 
truly God and fully man, de�ining the Holy 
Spirit also as God. The Council was crucial to 
determining the orthodox teachings of the 
Church on the nature of Christ.He also fought 
for the acceptance of the Nicene Creed. 

As bishop, he took responsibility for the 
welfare of the desert monks and fathers. Due 
to the dif�iculties with politics and Arianism at 
the time, Athanasius was exiled �ive times, 
spending more than one-third of  his 
episcopate in exile.

He died May 2, 373 at Alexandra. His relics 
are in Venice, Italy. His feast day is on May 2.

ột ngày nọ, người vợ có mái Mtóc dài bảo cho� ng hãy mua 
cho bà một chie�c lược mới đe�  bà chải 
tóc được gọn gàng hơn. Người cho� ng 
đã xin lo� i và từ cho� i bà. O� ng nói ra�ng 
mıǹh còn không có đủ tie�n đe�  sửa 
chie�c đo� ng ho�  đeo tay bi ̣hỏng. Người 
vợ nghe vậy và không nói gı ̀thêm.

Hôm sau người cho� ng đi làm, ông 
qua tiệm đo� ng ho�  và bán chie�c đo� ng 
ho�  của mıǹh với giá rẻ đe�  mua chie�c 
lược mới cho vợ.

Buo� i to� i, ông vui vẻ ngo� i đợi vợ ở 
nhà với chie�c lược mới trên tay.

Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng 
sửng so� t khi tha�y vợ xua� t hiện với 
một mái tóc nga�n. Thı ̀ra bà đã bán 
mái tóc của mıǹh đi đe�  mua cho ông 
chie�c dây đo� ng ho�  mới.

Những giọt nước ma� t rơi trên má 
họ, không phải vı ̀những việc họ làm 
là vô ıćh, mà vı ̀tıǹh yêu sâu sa� c mà họ 
dành cho nhau.

Lời	Thầm
Trao	quà	không	phải	vì	nhu	cầu	

vật	chất,	nhưng	xuất	phát	từ	con	
tim	và	sự	quan	tâm	chăm	sóc	cho	
nhau.

SỐNG SAO
CHO ĐẸP (101)
SỐNG SAO
CHO ĐẸP (101)

Chiếc Lược Tình Yêu

Cầu Nguyện cho bệnh nhân
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho 
những bệnh nhân trong Giáo xứ: 
. Bà Liên Đức Ba
. Bà Phạm Thị Huệ
. Ô/bà Hà Ngọc Bé
. Anh Nguyễ ườngn Tr
. BÔng à Phạm Thạc
. Ô  Đào Xuân Lng ượng

. Ông Nguyễn Văn Thanh

. Ông Trần Đức Thịnh  

Ca�u nguyện cho các nạn 
nhân và gia đıǹh của các 
nạn nhân trong dip̣ kỷ 
niệm bie�n co�  9/11. Xin 
ơn bı̀nh an của Chúa 
chữa lành những ve� t 
thương mà con người 
gây cho nhau.

CẦU NGUYỆN
TRONG TUẦN

FATHERS OF THE CHURCH

Saint Athanasius
1.	Who	made	the	world?	

- God made the world. 

2.	Who	is	God?	

- God is the Creator of heaven and earth, and of all things. 

3.	What	is	man?	

- Man is a creature composed of body and soul, and made 
to the image and likeness of God. 

6.	Why	did	God	make	you?	

- God made me to know Him, to love Him, and to serve Him 
in this world, and to be happy with Him for ever in heaven. 

9.	What	must	we	do	to	save	our	souls?	

- To save our souls, we must worship God by faith, hope, 
and charity; that is, we must believe in Him, hope in Him, 
and love Him with all our heart. 

10.	 How	 shall	we	 know	 the	 things	which	we	 are	 to	
believe?	

- We shall know the things which we are to believe from 
the Catholic Church, through which God speaks to us. 

( , https://www.pcpbooks.net/docs/baltimore_catechism.pdf
accessed Sept 10, 2022)

BALTIMORE	CATECHISM

Lesson First: On The End Of Man 

Một hôm trước cửa thiên đàng, 
cha xứ và một anh tài xe�  taxi đứng 
đợi. Thánh Phêrô ca�m quye�n so�  từ 
trong đi ra hỏi anh tài xe� :
- Anh là tài xe�  taxi phải không?
Anh tài xe�  nhanh nha�u trả lời:
- Dạ thưa đúng, chıńh là con.
Thánh Phêrô chı ̉tay vào cửa bên 
cạnh:
- Anh được vào thiên đàng.
Quay sang cha xứ, thánh Phêrô 
hỏi:
- Ngài là linh mục chánh xứ phải 
không?
Cha xứ trả lời:
- Dạ thưa đúng, chıńh là con.
Thánh Phêrô:

Tài Xế Taxi và Cha Xứ Bị Xét Xử

THƯ GIÃN 01 - Ngài vào luyện ngục 3 năm!
Cha xứ kinh ngạc tha� c ma� c:
- Thưa thánh Phêrô, oan cho con quá. 
Lý do, tên tài xe�  taxi kia, lúc còn so� ng, 
ha�n lái xe ra� t a�u the�  mà ha�n được vào 
thiên đàng, còn con suo� t đời làm linh 
mục lại phải vào luyện ngục.
Thánh Phêrô giải thıćh:
- Chıńh vı ̀ha�n lái xe ca�u thả nên he�  ai 
ngo� i trong xe của ha�n là đe�u kêu tên 
Giêsu và đọc kinh ăn năn tội dọn 
mıǹh che� t lành. Còn con, khi giảng thı ̀
hơn một nửa nhà thờ đe�u ngủ gật!
Cha xứ: !!!???

https://www.pcpbooks.net/docs/baltimore_catechism.pdf
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