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STT Ngày Cử Hành Ý Lễ Người Xin Người Xin Lễ 

1 21.07.2022 Lh Simon + Phêrô + Lh Phêrô (Hạnh Nguyễn)  

2 22.07.2022 Kính hai Thánh Phê-rô + Phao-lô + Bình an đi xa (Giang Uyên)  

3 23.07.2022 Cầu cho cháu được lành bệnh + Kính 2 Thánh TĐ Phêrô + Phaolô (Peter Hap) 

4 24.07.2022 Lh tiên nhân Nội Ngoại + các Lh nơi luyện ngục (gđ Tâm Phương)  

5 25.07.2022 Lh Giuse + Têrêsa – Lh thai nhi + các Lh mồ côi (Ngọc Nguyễn)  

6 26.07.2022 Maria Liên (mới qua đời bên Cali) + Công việc thuận lợi – bình an  

7 27.07.2022 Anna Thủy (lễ giỗ) + Phêrô Xuất mới qua đời ở VN  

8 28.07.2022 Lh Đaminh + Maria + Giuse + các Lh – Tạ ơn Chúa + Đức Mẹ  

9 29.07.2022 3 Anna + Phaolô – Lh mồ côi + các Lh – Lh Anna + Phêrô  

10 30.07.2022 Lh Raymanđô (giỗ 100 ngày) – Các con đi bình an  

11 31.07.2022 Lh Phêrô Hữu Trần + Linh hồn Têrêsa (lễ giỗ)  

12 01.08.2022 Lễ tạ ơn cho Sr Lan (dòng Đaminh Houston) + Bình an gia đình  

13 02.07.2022 Mừng bổn mạng Cha, ba và các anh + Bình an khi đi đường Gđ Hương Thảo 

14 03.08.2022 Mass intetion: Happy Feast Day daughter Angela Tran  

15 04.08.2022 Lh Maria mẹ của Tuấn Vi mới qua đời ở VN + các LH mồ côi  

16 05.08.2022 Tạ ơn 3 Đấng + Tạ ơn thánh An-tôn – Cha Diệp + các con thi đậu  

17 06.08.2022 Xin ơn bình an + Lh Đaminh Phạm Đức An + Maria Vũ Thị Thơm  

18 07.08.2022 Linh hồn Micae Hoàng Trọng Nam mới qua đời ở Việt Nam Gđ Bác Tiến 

19 08.08.2022 Tạ ơn + Các LH thai nhi + Lh Phê-rô Hồ Hải + LH nơi luyện ngục  

20 09.08.2022 Lh Pr Trương A Ngữ + Lh Bố Phêrô + Lh mẹ Maria + Lh Giuse AC Minh Hạnh 

21 10.08.2022 Lh Martino + Maria (gđ Tâm Phương) + các Lh nơi luyện ngục  

22 11.08.2022 Lh Phêrô Hồ Hải+ Phêrô Trương A Ngữ+ GĐ bình an mạnh khỏe  

23 12.08.2022 07/24/22 Mass Intention+ Tạ ơn Chúa+ Đức Mẹ + cầu cho các LH  

24 13.08.2022 Lh Phê-rô Tim+ Bình an như ý+ Xin thánh hóa công ăn việc làm  

25 14.08.2022 Lh Luxia (lễ giỗ)+ Tạ ơn Chúa + Cầu cho các Lh+ các Lh thai nhi  

26 15.08.2022 Tạ ơn Chúa+ ĐM+ Lh Maria Trần T Hiền+ Phê-rô Trương A Ngữ  

27 16.08.2022 Tạ ơn+ Lh Đa-minh+ Lh Maria (lễ giỗ) + Lh An-tôn+ Anphongsô  

28 17.08.2022 Tạ ơn (Hap Pham) + Xin lễ tạ ơn ( Hương) + Gđ được thuận hòa  

29 18.08.2022 Cầu cho làm ăn thuận lợi + Tạ ơn Chúa + Đi đường được bình an  

30 19.08.2022 Tạ ơn Chúa+ xin cho con trai lớn lên trong nhân đức + khôn ngoan  

31 20.08.2022 Xin cầu cho linh hồn Ba Nguyễn Sáng trong ngày giỗ 3 năm  
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SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
POPE FRANCIS 

ANGELUS 
Saint Peter's Square 

Sunday, 15 August 2021 
[Multimedia] 

________________________________ 
  
Dear brothers and sisters, Buongiorno and happy feast day! 
In today’s Gospel, the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven, 
the Magnificat resounds in the liturgy. This hymn of praise is like a “photograph” of the Mother of God. 
Mary “rejoices in God because he has looked on the humility of his handmaid” (cf Lk 1:47-48). 
Mary’s secret is humility. It is her humility that attracted God’s gaze to her. The human eye always looks 
for grandeur and allows itself to be dazzled by what is flashy. Instead, God does not look at the 
appearance. God looks at the heart (cf 1 Sam 16:7) and is enchanted by humility. Humility of heart 
enchants God. Today, looking at Mary assumed into heaven, we can say that humility is the way that 
leads to Heaven. The word “humility” comes from the Latin word humus, which means “earth”. It is 
paradoxical: to arrive on high, into Heaven, what is needed is to stay low, like the earth! Jesus teaches 
this: “he who humbles himself will be exalted” (Lk 14:11). God does not exalt us because of  our gifts, 
because of our wealth or because of our skills, but because of humility. God loves humility. God lifts up 
those who humble themselves; he lifts up those who serve. Mary, in fact, attributes no other “title” 
except servant to herself: she is, “the handmaid of the Lord” (Lk 1:38). She says nothing else about 
herself, she seeks nothing else for herself. 
Today, then, let us ask ourselves, each one of us in our heart: how am I doing with humility? Do I seek to 
be recognized by others, to affirm myself and to be praised, or do I think rather about serving? Do I 
know how to listen, like Mary, or do I want only to speak and receive attention? Do I know how to keep 
silence, like Mary, or am I always chattering? Do I know how to take a step back, defuse quarrels and 
arguments, or do I always want to stand out? Let us think about these questions: how am I doing with 
humility? 
In her littleness, Mary wins Heaven first. The secret of her success is precisely that she recognizes her 
lowliness, that she recognizes her need. With God, only those who recognize themselves as nothing can 
receive the all. Only those who empty themselves can be filled by him. And Mary is the “full of grace” (v. 
28) precisely because of her humility. For us too, humility is  always the point of departure, the 
beginning of our having faith. It is fundamental to be poor in spirit, that is, in need of God. Those who 
are filled with themselves have no space for God — and we are often full of ourselves —  but those who 
remain humble allow the Lord to accomplish great things (cf v. 49). 
The poet Dante calls the Virgin Mary, “humbler and loftier than any creature” (Paradise, XXXIII, 2). It is 
beautiful to think that the humblest and loftiest creature in history, the first to win heaven with her 
entire being, in soul and body, lived out her life for the most part within the domestic walls, in the 
ordinary, in humility. The days of the Full of Grace  were not all that striking. They followed one another, 
often exactly the same, in silence: externally, nothing extraordinary. But God’s gaze was always upon 
her, admiring her humility, her availability, the beauty of her heart never stained by sin. 
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It is a huge message of hope for each of us, for you whose days are always the same, tiring and often 
difficult. Mary reminds you today that God calls you too to this glorious destiny. These are not beautiful 
words: it is the truth. It is not a well-crafted, beautiful ending, a pious illusion or a false consolation. No, 
it is pure reality, living and true as Our Lady assumed into Heaven. Let us celebrate her today with the 
love of children, let us celebrate her joyfully but humbly, enlivened by the hope of one day being with 
her in Heaven! 
And let us pray to her now that she may accompany us on our journey that leads from Earth to Heaven. 
May she remind us that the secret to the journey is contained in the word humility. Let us not forget this 
word, and that lowliness and service are the secrets for obtaining the goal, of reaching heaven. 

___________________________ 
After the Angelus, the Holy Father continued: 
Dear brothers and sisters, I join in the unanimous concern for the situation in Afghanistan. I ask you to 
pray with me to the God of peace so that the clamour of weapons might cease and solutions can be 
found at the table of dialogue. Only thus can the battered population of that country — men, women, 
elderly and children — return to their own homes, and live in peace and safety, in total mutual respect. 
I greet all of you, people from Rome and pilgrims from various countries: families, associations and 
individual members of the faithful. In particular, I greet the group from Santa Giustina in Colle, the 
young people from Carugate, and those from Sabbio Bergamasco and from Verona. 
In addition, I would like to address a thought to those who are spending these days of Ferragosto in 
various holiday destinations: I wish them serenity and peace. I cannot, however, forget those who 
cannot go on holiday, those who remain at the service of the community and also those who find 
themselves in uncomfortable conditions, aggravated by the strong heat and by the lack of certain 
services due to summer holiday closings. I think especially of the sick, the elderly, the incarcerated, the 
unemployed, refugees and all those who are alone or in difficulty. May Mary extend her maternal 
protection over each one of you. 
I invite you to perform a beautiful gesture today: go to a Marian Shrine to venerate Our Lady. Those 
who are in Rome could go to pray before the icon of the Salus Populi Romani, in the Basilica of Saint 
Mary Major. 
I wish all of you a happy Sunday and a happy Feast of the Assumption! Please do not forget to pray for 
me. Enjoy your lunch. Arrivederci ! 
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Bí quyết của Đức Maria là sự khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường của Mẹ đã thu hút ánh nhìn của 
Chúa. 
 
Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc mừng ngày đại lễ! 
 
Hôm nay, Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kinh Magnificat lại vang lên trong phụng vụ. Bài 
thánh ca ngợi khen này giống như một “bức ảnh” của Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria “vui mừng trong 
Chúa”, tại sao? Thưa: “vì Người đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn” (xem Lc 1: 47-48). 
 
Bí quyết của Đức Maria là sự khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường của Mẹ đã thu hút ánh nhìn của 
Chúa. Mắt người phàm luôn tìm kiếm sự hùng vĩ và tự cho phép mình bị lóa mắt bởi những gì hào 
nhoáng. Trái lại, Thiên Chúa không nhìn vẻ bề ngoài, Thiên Chúa nhìn vào tấm lòng (xem 1 Sam 16: 7) và 
bị mê hoặc bởi sự khiêm nhường. Lòng khiêm nhường làm đẹp lòng Chúa. Ngày hôm nay, khi nhìn Đức 
Maria được lên trời, chúng ta có thể nói rằng sự khiêm nhường là con đường dẫn đến Thiên đàng. Từ 
“khiêm nhường”, như chúng ta biết, bắt nguồn từ thuật ngữ humus trong tiếng Latinh, có nghĩa là “đất”. 
Thật là nghịch lý: để vươn lên cao đến Thiên đường, điều cần thiết là phải hạ mình xuống dưới đất! 
Chúa Giêsu dạy điều này: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14:11). Thiên Chúa không tôn vinh 
chúng ta vì những tài năng của chúng ta, vì sự giàu có của chúng ta hay vì chúng ta giỏi giang, nhưng vì 
sự khiêm nhường. Chúa yêu thích sự khiêm hạ. Thiên Chúa nâng dậy kẻ hạ mình xuống; Ngài nâng người 
tôi tớ lên. Thật vậy, Đức Maria không gán cho mình một “tước vị” nào khác, ngoại trừ là người tôi tớ, 
người phục vụ: Mẹ là “tôi tớ Chúa” (Lc 1:38). Mẹ không nói gì khác về bản thân, Mẹ không tìm kiếm điều 
gì khác cho chính mình. Chỉ muốn được làm tôi tớ của Chúa. 
 
Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi chính mình, mỗi người trong trái tim chúng ta: tôi đang định làm 
thế nào với sự khiêm nhường? Tôi muốn được người khác công nhận, khẳng định bản thân và được 
khen ngợi, hay tôi nghĩ về việc phục vụ? Tôi có biết cách lắng nghe, giống như Đức Maria, hay tôi chỉ 
muốn nói và nhận được sự chú ý? Tôi có biết cách giữ im lặng, giống như Đức Maria hay không, hay tôi 
luôn huyên thuyên? Tôi có biết cách lùi lại một bước, xoa dịu những cuộc cãi vã và tranh luận, hay tôi 
luôn muốn trở nên nổi hơn, trội hơn người khác? Mỗi người chúng ta hãy nghĩ về những câu hỏi này: tôi 
đang làm như thế nào với sự khiêm tốn? 
  
Trong sự nhỏ bé của mình, Đức Maria đã giành được Thiên đàng trước tiên. Bí quyết thành công của Mẹ 
chính là Mẹ nhận ra sự thấp hèn của mình, rằng Mẹ nhận ra nhu cầu của mình. Với Chúa, chỉ những ai 
tự nhận mình là không có gì mới có thể nhận được tất cả. Chỉ ai làm cho mình ra trống rỗng mới có thể 
được lấp đầy bởi Ngài. Và Đức Maria là Đấng “đầy ân phúc” (câu 28) chính là nhờ sự khiêm nhường của 
Mẻ. Đối với chúng ta cũng thế, khiêm nhường luôn phải là điểm xuất phát, đó là khởi đầu để chúng ta có 
niềm tin. Điều cơ bản là phải có tinh thần khiêm hạ, nghĩa là cho rằng mình cần đến Chúa. Những người 
tự lấp đầy mình thì không còn có chỗ cho Chúa. Và nhiều khi, chúng ta lấp đầy chúng ta với chính mình, 
và người quá đầy như thế thì không còn chỗ trống nào cho Chúa, trái lại những ai luôn khiêm nhường thì 
có chỗ để cho Chúa hoàn thành những việc lớn lao (xem c. 49). 
 
Nhà thơ, Dante, gọi Đức Mẹ Đồng Trinh là “khiêm nhường và cao cả hơn bất kỳ sinh vật nào” (Paradise, 
XXXIII, 2). Thật tuyệt khi nghĩ rằng sinh vật khiêm tốn nhất và cao cả nhất trong lịch sử, người đầu tiên 
giành được thiên đường với toàn bộ con người của mình, cả linh hồn và thể xác, đã sống phần lớn cuộc 
sống của mình trong các bức tường trong nhà, Mẹ đã sống cuộc sống bình thường của mình, trong sự 
khiêm tốn. Những ngày đầy ân phúc không phải là tất cả những ngày nổi bật. Những ngày ấy nối tiếp 
nhau, thường giống hệt nhau, trong im lặng: không có gì khác thường ở bên ngoài. Nhưng ánh mắt của 
Thiên Chúa luôn hướng về Mẹ, đẹp lòng đẹp dạ trước sự khiêm nhường của Mẹ, thái độ sẵn sàng của 
Me, và vẻ đẹp của trái tim Mẹ không bao giờ bị vấy bẩn bởi tội lỗi. 
 
Đó là một thông điệp hy vọng rất lớn cho chúng ta, cho anh chị em, cho mỗi người trong chúng ta, cho 
anh chị em là những người trải qua ngày này sang ngày khác giống hệt nhau, mệt mỏi và thường khó 
khăn. Hôm nay, Đức Maria nhắc nhở anh chị em rằng Thiên Chúa cũng kêu gọi anh chị em đến với phần 
phúc vinh quang này. Đây không phải là những lời hoa mỹ: đó là sự thật. Đó không phải là một kết thúc 



đẹp đẽ được trau chuốt kỹ lưỡng, một ảo tưởng ngoan đạo hay một sự an ủi sai lầm. Không, nó là sự 
thật, nó là thực tế thuần khiết, nó có thật, sống động và chân thật như Đức Mẹ đã hồn xác lên trời. 
Chúng ta hãy mừng lễ hôm nay với tình yêu thương của trẻ thơ, chúng ta hãy cử mừng Mẹ chúng ta vui 
tươi nhưng khiêm nhường, và trở nên sống động bởi hy vọng một ngày nào đó được ở với Mẹ trên 
Thiên đàng! 
 
Và chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ bây giờ để xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành từ Trái 
đất đến Thiên đường. Cầu xin Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng bí mật của cuộc hành trình được chứa đựng 
trong cụm từ khiêm nhường. Chúng ta đừng quên lời này mà Đức Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta. Sự khiêm 
hạ và phục vụ chính là bí quyết để đạt được mục tiêu, để đạt tới thiên đàng. 
  
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau: 
  
Anh chị em thân mến, 
  
Tôi hiệp với những ai đang quan tâm đối với tình hình ở Afghanistan. Tôi yêu cầu tất cả anh chị em cầu 
nguyện cùng tôi với Chúa hòa bình để tiếng ồn ào của vũ khí có thể chấm dứt và giải pháp có thể được 
tìm thấy trên bàn đối thoại. Chỉ như vậy, những người dân bị tàn phá của đất nước đó - đàn ông, phụ 
nữ, người già và trẻ em - mới có thể trở về nhà của họ, và sống trong hòa bình và an ninh, trong niềm 
tôn trọng lẫn nhau. 
  
Trong vài giờ qua, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Haiti, khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người 
bị thương và nhiều thiệt hại rất lớn về vật chất. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với những người 
thân yêu bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Trong khi cất lên lời cầu nguyện với Chúa cho các nạn 
nhân, tôi gửi lời khích lệ tới những người sống sót, hy vọng rằng sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng 
quốc tế có thể hướng tới họ. Cầu mong sự đoàn kết của tất cả mọi người giúp giảm bớt hậu quả của 
thảm kịch! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho Haiti. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, 
Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh 
Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
 
Tôi chào tất cả anh chị em, những người đến từ Rôma và những người hành hương từ nhiều quốc gia 
khác nhau: các gia đình, hiệp hội và cá nhân các tín hữu. Đặc biệt, tôi chào đón nhóm từ Santa Giustina 
ở Colle, những người trẻ tuổi từ Carugate, và những người từ Sabbio Bergamasco và từ Verona. 
 
Ngoài ra, tôi muốn gửi gắm một suy nghĩ đến những ai đang trải qua những ngày này ở các khu du lịch 
khác nhau ở Ferragostoin: Tôi cầu chúc cho họ được thanh thản và bình an. Tuy nhiên, tôi không thể 
quên những người không thể đi nghỉ, những người vẫn phục vụ cộng đồng và những người thấy mình 
trong điều kiện không thoải mái, trầm trọng hơn bởi cái nóng mạnh và thiếu một số dịch vụ do kỳ nghỉ. 
Tôi đặc biệt nghĩ đến những người ốm yếu, người già, người bị giam giữ, người thất nghiệp, người tị nạn 
và tất cả những người cô đơn hoặc gặp khó khăn. Cầu xin Mẹ Maria mở rộng vòng tay bảo vệ từ mẫu đối 
với mỗi người trong anh chị em. 
  
Hôm nay tôi mời anh chị em thực hiện một nghĩa cử cao đẹp: là hãy đi đến Đền thờ Đức Mẹ để tôn kính 
Đức Mẹ. Những người ở Rôma có thể đến cầu nguyện trước biểu tượng Salus Populi Romani, nghĩa là 
Đức Mẹ Là Phần Rỗi của dân Rôma trong Đền Thờ Đức Bà Cả. 
 
Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành và một ngày lễ vui vẻ! Xin đừng quên cầu nguyện 
cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. 

 
Source: Libreria Editrice VaticanaSOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY POPE 
FRANCIS ANGELUS Saint Peter's Square Sunday, 15 August 2021 
  
Nguồn tin: vietcatholicnews.org 
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