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Có hai bước để biết Chúa Giêsu. Bước thứ nhất, biết chính 
mình: là những người tội lỗi, tội lỗi. Nếu không biết điều này 
và không có sự xưng thú nội tâm rằng mình là một người tội 
lỗi, thì chúng ta không thể tiến bước. Bước thứ hai là cầu 
nguyện với Chúa, Đấng với quyền năng của Người có thể làm 
cho chúng ta biết được mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Đấng là lửa 
mà Chúa Cha mang đến thế gian. Thật là một thói quen tốt đẹp 
nếu mọi ngày, trong vài giây phút, chúng ta có thể nói: “Lạy 
Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.” Và như 
thế chúng ta sẽ tiến bước.

Tác Giả: Đức Thánh Cha Phanxicô
Chuyển Dịch: Hồng Thủy
Sưu Tầm: Linh Mục Joseph Trương Ngữ

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu số 6 nằm phía hướng đông Nhà Thờ 
St. Boniface, được trích từ bài viết “The Major Stained Glass 
Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác giả Ray-
mond Uribe. 

Bí Tích Rửa Tội
Thánh Phanxicô Xaviê
Thánh Phanxicô Xaviê sống từ năm 
1506 đến năm 1552. Ngài được biết 
đến như là tông đồ của người Ấn Độ. 
Là người gốc Tây Ban Nha, Ngài theo 
học đại học ở Paris và ở đó Ngài đã gặp 
Thánh Ignatius thành Loyola, người 
sáng lập Dòng Tên (Hội của Chúa 
Giêsu). Thánh Phanxicô trở thành một 
trong những môn đồ đầu tiên của Igna-
tius. Năm 1540, Ngài được giao sứ vụ 
đi truyền giáo ở phương Đông. Trong 
cuộc hành trình giảng đạo bằng thuyền, 
Ngài đã đi dọc theo bờ biển Châu Phi 
và ở Ấn Độ để rao giảng và rửa tội cho 
những người trở lại đạo Công giáo. Tại 
Mã Lai, Ngài đã gặp một người Nhật 
mà Ngài đã hướng dẫn và rửa tội, từ đó 
Ngài quyết tâm đi giảng đạo tại Nhật. 
Ngài đến Nhật vào năm 1549 và ở lại đó 
hơn hai năm.

Trong cửa sổ kính màu này, Thánh Phanxicô Xaviê đang rửa 
tội cho một hoàng tử Nhật Bản. Các chi tiết khác trong khung 
cửa mang bầu khí văn hoá Nhật Bản. Thánh Phanxicô có bề 
ngoài khắc khổ, ăn năn, là cá tính đặc điểm của Ngài. Thánh 
Phanxicô Xaviê  liên kết với Bí tích Rửa tội với tư cách là một 
nhà truyền giáo và tuân theo chính xác mệnh lệnh của Chúa 
Kitô, “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Chuyển ngữ: Phạm Anh
còn tiếp  

Chúa Nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022
Giáo Xứ (54 E-Giving):$26,873.48

Tiền Mua Máy Lạnh: $4,727.00

Muốn Sống Tốt, Xin Ghi Nhớ 5 Chữ Đừng
Con người muốn được sống hạnh phúc, thanh thản mà trong 
tâm lại vẫn cứ ôm giữ các loại tâm tranh đấu, oán hận thì vĩnh 
viễn không thể nào đạt được. Hãy ghi nhớ 5 thứ “đừng” sau đây 
để cuộc sống không phải vướng bận điều gì nữa!

Có tiền đừng keo kiệt
Tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. 
Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều, có sức khỏe thì mới 
có tất cả. Trong dân gian có câu nói: “Không sợ kiếm ít tiền, 
chỉ sợ chết sớm”. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được 
tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu, có tiền 
đừng keo kiệt

Có phúc đừng chờ đợi
Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà 
biến mình thành thân trâu ngựa. Nên tranh thủ thời gian hưởng 
thụ cuộc sống, đừng vì con cháu mà làm việc quá sức, làm cố 
quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe.

Có tình yêu đừng buông bỏ
Cuộc đời thật ngắn ngủi, tình yêu lại không dễ tìm kiếm. Hãy 
nuôi dưỡng tình yêu bạn đang có

Đừng Tức Giận
Trong cuộc đời, ai cũng có thể phải gặp những chuyện khó 
khăn hay không vừa ý, đừng nên vì thế mà “nộ khí xung thiên”. 
Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ ở trong lòng, nín 
thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh.Gặp phải những 
sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ 
lộ ra hết, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ yên bình 
trở lại. Bạn bè chính là công cụ “thông tức khí” tốt nhất, cũng 
là nguồn động lực, khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh tốt 
nhất cho bạn.

Đừng Thù Hận
Lòng dạ khoáng đạt, dùng thiện lương nhân ái để đối đãi, không 
để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, cũng không để thù hận 
trong lòng. Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là 
một ngày vui sống. Người xưa sống được trường thọ vì họ có 
“tam bất thức”, chính là không cần biết 3 điều: không quan tâm 
ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật.

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Lễ Lá
Lc 22,14-23,56

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội 
trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: “Người này quả thật 
là công chính!” Và khi thấy những sự việc xảy ra như thế, 
tất cả những người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng 

ấy, đều đấm ngực trở về nhà. (Lc 23,47)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức 
khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân 

và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo 
nhất; xin cho họ được hỗ trợ đầy đủ bởi 

chính quyền và những cộng đồng địa phương.
***

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Nhận ra lầm lỗi của mình, kêu cầu sự tha thứ và tha 

thứ cho người khác

Tháng 04, ngày 16: Canh Tân Đặc Sủng
Tháng 04, ngày 23: Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Tháng 04, ngày 30: Giáo Dân
Tháng 05, ngày 07: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho 
nhà hiếu dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 
Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ
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120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Trương Ngữ

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Cell: (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT LỄ LÁ • NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2022

BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh(657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:
A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ:
C. Vũ Phương Loan Christina (714) 478-9983

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng 

với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Mary Nguyễn Tin, LHC   (714) 956-3110 x120

srmarytinnguyen@lhcla.org
Trao Mình Thánh Chúa
A. Nguyễn Đình Long (714) 623-0034 
Tang Lễ Và Thăm Viếng: 
Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Việt Ngữ: 
C.Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Lê Chris: (714) 461-1620  
Ca Đoàn Hương Việt:  
A. Nguyễn Ngọc Diệp (951) 312-4718
Ban Văn Nghệ: 
A. Lê Kim Long (714) 722-5768

TRANG NHÀ
www.cddmmtanaheim.org

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Bản Tin: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 4

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

LỜI HAY Ý ĐẸP

TÌM HIỂU
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Sinh Hoạt Trong Tháng 5
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 4: 
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng hoa 
Sẽ có nghi thức rước kiệu và đầu Thánh Lễ

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5: 
Sau Thánh Lễ sẽ có nghi thức tặng hoa cho các bà, mẹ nhân 
ngày hiền mẫu (Mother’s Day)

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5:
Lễ Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5
Bế giảng các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5: 
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng hoa

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nhận Ra Mình Tội Lỗi Để 
Nhận Biết Chúa”
Nhận biết chúng ta là những kẻ tội lỗi và nhận biết tình yêu 
của Chúa Giêsu Kitô, để không là “những Kitô hữu chỉ bằng 
lời nói”. Đó là lời mời gọi của ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ 
theo (Eph 3: 14-21) và (Lc 12:49-53) Đối với bạn, Chúa Giêsu 
Kitô là ai? Trong bài giảng, ĐTC Phanxicô đã đặt câu hỏi này 
với các tín hữu hiện diện. Nếu ai đó hỏi chúng ta “Chúa Giêsu 
Kitô là ai”, chúng ta có lẽ sẽ trả lời theo những điều chúng ta 
đã học: Người là Đấng Cứu độ thế gian, là Con Thiên Chúa, 
những điều mà “chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, nhưng khó 
hơn một chút là trả lời câu hỏi Chúa Giêsu Kitô là ai “đối với 
tôi”. Đây là câu hỏi khiến chúng ta hơi bối rối, bởi vì để trả lời 
nó, “tôi phải đi vào trái tim của mình”, nghĩa là từ kinh nghiệm 
của tôi.

Thánh Phaolô đi từ chính kinh nghiệm của mình
Thật vậy, thánh Phaolô nôn nóng muốn nói cho các tín hữu biết 
rằng ngài đã biết Chúa Giêsu Kitô qua kinh nghiệm của ngài 
khi ngã từ lưng ngựa xuống, khi Chúa Giêsu nói với con tim 
của ngài. Thánh nhân không biết Chúa Kitô từ những nghiên 
cứu thần học, ngay cả nếu sau đó ngài đã đi tìm xem Thánh 
kinh loan báo về Chúa Giêsu thế nào.
Điều mà thánh Phaolô đã nghe, ngài muốn rằng các Kitô hữu 
chúng ta cũng được nghe. Trả lời cho câu hỏi mà chúng ta có 
thể đặt ra cho ngài: “Phaolô, Chúa Kitô là ai đối với ngài?”, 
thánh nhân sẽ trả lời bằng chính kinh nghiêm của mình, cách 
đơn giản: “Người đã yêu tôi và đã nộp chính mình vì tôi”. 
Thánh nhân đã gắn kết với Chúa Kitô, Đấng đã đền tội cho 
ngài và ngài muốn rằng các Kitô hữu – trong trường hợp này là 
các Kitô hữu giáo đoàn Êphêsô – cũng có kinh nghiệm này, đi 
vào kinh nghiệm này cho đến độ mỗi người có thể nói: “Người 
đã yêu tôi và phó mình vì tôi”, nhưng nói điều này bằng chính 
kinh nghiệm của mình.

Được chọn vì tình yêu nhưng là kẻ tội lỗi
Trong bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay trích từ thư 

 Vé Số Gây Quỹ Cho Việc Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu 
2022 Tại Giáo Phận Orange
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange bán vé số 
gây quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 2022 lần đầu tiên tại Linh 
Đài Đức Mẹ La Vang khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô 
vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2022.
Giá: $5/vé ($20/tập/5 vé)
Giải Độc Đắc:  Tesla Model 3 hoặc $50,000
Giải I: $10,000   Giải II: $5,000
Giải III: $2,500   Giải IV: $500 (5 giải)
Chi tiết: Xin xem trên tờ vé số
Cộng Đồng Công Giáo giao cho cộng đoàn Anaheim 1,000 tập 
(5,000 vé). Sẽ có các hội đoàn bán vé số và nhận lại cùi vé sau 
các Thánh Lễ Thứ Bảy của Cộng Đoàn trong những tuần tới
Hạn chót để mua vé: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022.
Xổ Số: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022 lúc 8:00 pm tại 
Đại Hội Thánh Mẫu.
Xin qúy ông bà ông chị em rộng tay, nhiệt tình tham gia hỗ trợ 
chương trình và mua vé số gây quỹ để có cơ hội trúng giải cũng 
như đóng góp cho việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu tiên 
tại Giáo Phận Orange được thành công tốt đẹp.

 Thăm Viếng 7 Nhà Thờ Trong Đêm Thứ Năm Tuần 
Thánh
Năm nay là năm đầu tiên, Đức Cha Vann cho phục hồi lại một 
truyền thống cổ xưa trong Giáo Hội, đó là thăm viếng 7 nhà thờ 
trong đêm thứ Năm Tuần Thánh. Sau khi kính viếng Thánh Thể 
và suy gẫm tại giáo xứ nhà, St. Boniface, kính mời quý ông bà 
và anh chị em ghé thăm viếng thêm 6 nhà thờ nữa. Đây là cuộc 
hành trình giúp chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc 
khổ nạn của Ngài. Các bài suy gẫm và địa chỉ của nhà thờ đã 
được in sẵn trong bản tin Hiệp Thông cuối tuần này.

 Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ 
Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công 
Giáo với
Đề tài: Develop Effective Tools to Hold Difficult Conversa-
tions
Thời gian: lúc 2:00pm-5:00pm ngày 17 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Vietnamese Catholic Center
1538 Century Blvd
Santa Ana, CA 92703
Khách Mời Đặc Biệt:
Linh Mục An Bình  Dr. Thanh Tâm
Lương Tạ   Christine Nguyễn
Hưng Nguyễn
Sẽ có free dinner & boba.
Thông tin chi tiết được đăng trên website  www.gioitreoc.org 
và liên lạc qua email gioitreoc@gmail.com

 Quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh của Giáo Hoàng (Pontifical 
Good Friday Collection)
Đức Thánh Cha kêu mời quý tín hữu trong các giáo xứ đóng 
góp cho quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh của Giáo Hoàng (Pontifical 

Good Friday Collection).  Với mục đích nhằm giúp cho các tín 
hữu ở Đất Thánh, Việc đóng góp thể hiện tinh thần đoàn kết 
với Giáo Hội tại Đất Thánh như là một chứng nhân của hòa 
bình. Quỹ sẽ được dùng trong việc hỗ trợ các giáo xứ, trường 
học, trùng tu thánh đường và chăm sóc những người tị nạn tại 
Đất Thánh. Giáo xứ sẽ có giỏ xin tiền vào ngày thứ Sáu Tuần 
Thánh. Xin cùng quý ông bà anh chị em chung tay đóng góp. 
Xin cảm ơn.

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoàn theo dõi một số sinh hoạt vừa qua trong giáo xứ 
qua mạng trang nhà www.cddmmtanaheim:
• Họp các hội đoàn Giáo xứ cho hội chợ
• TNTT cắm Trại trong tháng 3
• Họp Hội Đồng Mục Vụ tháng 3
• Nghi Thức Nghiệm Xét 1, 2 và 3 cho Dự Tòng

Lễ Lá
Thứ Bẩy, ngày 9 tháng 4, lúc 6:15pm 

Thứ Ba Tuần Thánh
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4

6:30pm: Rước Chặng Đàng Thánh Giá
6:50pm: Thánh Lễ

7:30pm: Giờ Giải Tội đặc biệt cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông 
Triệu Anaheim

Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4, Nghi Thức Phụng Vụ sẽ được cử 

hành lúc 7:00pm (Tiếng Việt)
Ghi chú:

5:30pm (Tiếng Anh)
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha) 

Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4

7:00pm: Suy tôn Thánh Giá (Tiếng Việt)
Ghi chú:

8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha)

Thánh Lễ Phục Sinh
7:00pm Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 (Tiếng Việt)

Ghi chú:
5:30pm (Tiếng Anh)

9:00pm (Tiếng Tay Ban Nha)

 Trang 3 Trang 2

THÔNG BÁO

GÓC SUY TƯ
TUẦN THÁNH

thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô (Ep 3,14-21), thánh tông 
đồ Phaolô nói: “được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên 
đức ái, anh em đủ sức hiểu thấu hiểu mọi kích thước dài rộng 
cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương 
vượt quá sự hiểu biết, để anh em được đầy tràn tất cả sự viên 
mãn của Thiên Chúa.”
Chúng ta có thể đạt được kinh nghiệm mà thánh Phaolô có với 
Chúa Giêsu bằng cách đọc Kinh Tinh Kính nhiều lần, nhưng 
cách tốt nhất để có kinh nghiệm này chính là nhận biết mình 
là người tội lỗi: đó là bước đầu tiên. Thật sự khi thánh Phaolô 
nói rằng Chúa Giêsu đã nộp mình vì ngài, thánh nhân muốn 
nói rằng Chúa Kitô đã đền tội cho ngài và ngài kể lại trong các 
thư của ngài. Bởi thế, định nghĩa đầu tiên mà thánh nhân nói 
về mình chính là “một người tội lỗi”, bởi vì ngài đã bách hại 
các Kitô hữu, và ngài khởi đi từ chính việc “được chọn vì yêu 
thương, nhưng là kẻ tội lỗi”.
Bước đầu tiên để biết Chúa Kitô, để đi vào mầu nhiệm này 
chính là nhận biết tội của chính mình, những tội lỗi của chính 
mình, Trong bí tích hòa giải chúng ta xưng các tội của chúng 
ta nhưng bên cạnh việc xưng các tội, còn có việc nhận ra mình 
là người tội lỗi tự bản chất, có khả năng làm bất cứ điều gì đó, 
nhận ra mình nhơ bẩn. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm đau 
thương này, kinh nghiệm rằng mình cần được cứu đô, kinh 
nghiệm rằng có người đã đền thay cho ngài để ngài được quyền 
xưng mình là “con Thiên Chúa”: tất cả chúng ta là con Thiên 
Chúa nhưng nói điều này, cảm thấy điều này, cần sự hy sinh 
của Chúa Kitô. Do đó, nhận ra mình tội lỗi cách cụ thể và xấu 
hổ về chính mình.

Biết Chúa Giêsu nhưng không phải chỉ là Kitô hữu bằng 
lời nói
Bước thứ hai để nhận biết Chúa Giêsu: đó là sự chiêm ngắm, 
cầu nguyện để xin nhận biết Chúa Giêsu. Có một kinh nguyện 
rất hay của một vị thánh: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và 
xin cho con biết con”: biết chính mình và biết Chúa Giêsu. Ở 
đây thánh nhân nói về một mối tương quan cứu độ. Đừng hài 
lòng với việc mình nói 3 hay 5 điều đúng về Chúa Giêsu, bởi 
vì biết Chúa Giêsu là một cuộc phiêu lưu khám phá, một cuộc 
phiêu lưu nghiêm chỉnh, chứ không cuộc phiêu lưu của một 
thiếu niên, bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu thì không giới hạn.
Chính thánh Phaolô nói: “Người có toàn quyền để làm nhiều 
hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hay nghĩ tới. Người có 
quyền năng để làm điều đó. Nhưng chúng ta phải xin Người. 
“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa; xin cho khi con nói với 
Chúa, con không nói những lời như con vẹt, nhưng nói những 
lời xuất phát từ kinh nghiệm của con”, và như Phaolô nói: 
“Ngài đã yêu tôi và phó mình vì tôi” và nói với sự xác tín và 
thuyết phục”. Đây là sức mạnh của chúng ta, đây là chứng tá 
của chúng ta. Các Kitô hữu của lời nói thì chúng ta có rất nhiều; 
cả chúng ta cũng thể, nhiều lần chúng ta cũng là Kitô hữu chỉ 
bằng lời nói như thế. Điều này không phải là sự thánh thiện; sự 
thánh thiện là trở nên Kitô hữu, những người thực hành trong 
đời sống điều mà Chúa Giêsu đã dạy và điều mà Chúa Giêsu đã 
gieo trong tâm hồn họ.

Mỗi ngày hãy cầu nguyện xin biết Chúa Giêsu và biết chính 
chúng ta


