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GOD NEVER TIRES 
OF FORGIVING US.
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We are the ones who tire of seeking his mercy.
P o p e  F r a n c i s ,  E v a n g e l i i  G a u d i u m
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Celebrate the Sacrament of Reconciliation
Any Catholic Church in Santa Clara County

Wednesdays of Lent · 6pm - 8pm
www.dsj.org/light

Wednesdays of Lent 2018
February 21, February 28, March 7, 

March 14, March 21, March 28 

To find a Catholic church near you, visit 
www.dsj.org/search-parish
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If it has been a long time since 

your last confession, welcome back! 

Why Reconciliation?
Every saint had a history, and every sinner 

has a future. The Lord’s love, mercy 

and reconciliation is available all the time.

RECONCILIATION IS WHAT GOD DOES.

We prepare for it by opening ourselves up, 

by reflecting upon the areas in our lives bound 

by darkness, hurt, shame or guilt into which 

God so deeply desires to enlighten, heal, and free. 

We prepare with the simple question: 

WHERE MIGHT GOD BE OFFERING ME 

FORGIVENESS,  HEALING AND FREEDOM?
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Chỉ có chúng ta là người mệt mỏi 
tìm kiếm sự tha thứ nơi ngài.

ÐGH Phanxicô,  Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng

Chỉ có chúng ta là người mệt mỏi 
tìm kiếm sự tha thứ nơi ngài.

ÐGH Phanxicô,  Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng

THIÊN CHÚA KHÔNG 
HỀ MỆT MỎI THA THỨ 
CHO CHÚNG TA.

THIÊN CHÚA KHÔNG 
HỀ MỆT MỎI THA THỨ 
CHO CHÚNG TA.



ÁNH SÁNG ÐƯỢC TỎA RA CHO BẠN
Bí Tích Hòa Giải được cử hành
tại tất cả các Nhà Thờ Công Giáo 

trong Quận Hạt Santa Clara
vào mỗi thứ Tư của Mùa Chay - Từ 6pm – 8pm

www.dsj .org/ l ight

Ánh Sáng được tỏa ra cho bạn trong năm 2018
21/2, 28/2 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 

Vào trang mạng sau để tìm
nhà thờ Công Giáo ở gần bạn: 

www.dsj .org/search-parish

Nếu bạn bỏ xưng tội đã lâu, xin trở lại!

Tại sao cần Hòa Giải?
Mọi vị thánh đều có quá khứ, mọi tội nhân đều có 

tương lai. Tình yêu thương, sự tha thứ và giao 

hòa của Chúa đều luôn luôn sẵn sàng.

HÒA GIẢI  LÀ Ð IỀU THIÊN CHÚA LÀM.

Chúng ta chuẩn bị cho sự hòa giải bằng cách mở lòng, 

phản ảnh trên những lãnh vực của cuộc sống chúng ta 

đang bị bó buộc bởi sự tăm tối, đau đớn, xấu hổ hoặc 

mặc cảm tội lỗi. Ðó là những điều Thiên Chúa khao 

khát chiếu sáng, chữa lành, và giải thoát cho chúng ta.

Chúng ta hãy chuẩn bị với câu hỏi đơn giản: 

ÐÂU LÀ NƠI  TH IÊN CHÚA CHO TÔI  SỰ THA 

THỨ, CHỮA LÀNH VÀ TỰ DO?
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Somos nosotros los que nos cansamos
de buscar su misericordia.
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Si ha pasado mucho tiempo desde 

su última confesión. ¡Bienvenido de nuevo! 

¿Por qué la Reconciliación?
Cada santo ha tenido su historia, y cada pecador 

tiene un futuro. El Señor del amor, de la misericordia 

y de la reconciliación está disponible todo el tiempo.

LA RECONCILIACIÓN ES LO QUE DIOS HACE.

Nos preparamos a ella abriendo nuestro corazón, 

reflexionando en las áreas de nuestras vidas sumidas 

en la oscuridad, el dolor, la vergüenza o la culpa. 

Dios desea profundamente ser parte de nuestra 

vida para iluminarla, sanarla, y darle libertad. 

Nos preparamos con una simple pregunta: 

¿DÓNDE PODRÍA DIOS OFRECERME SU 

PERDÓN, LA SANACIÓN Y LA LIBERTAD?

Si ha pasado mucho tiempo desde 

su última confesión. ¡Bienvenido de nuevo! 

¿Por qué la Reconciliación?
Cada santo ha tenido su historia, y cada pecador 

tiene un futuro. El Señor del amor, de la misericordia 

y de la reconciliación está disponible todo el tiempo.

LA RECONCILIACIÓN ES LO QUE DIOS HACE.

Nos preparamos a ella abriendo nuestro corazón, 

reflexionando en las áreas de nuestras vidas sumidas 

en la oscuridad, el dolor, la vergüenza o la culpa. 

Dios desea profundamente ser parte de nuestra 

vida para iluminarla, sanarla, y darle libertad. 

Nos preparamos con una simple pregunta: 

¿DÓNDE PODRÍA DIOS OFRECERME SU 

PERDÓN, LA SANACIÓN Y LA LIBERTAD?

Celebrando el Sacramento de la Reconciliación
Cualquier Iglesia Católica en el Condado de Santa Clara

Los Miércoles de Cuaresma de 6:00pm-8:00pm
www.dsj.org/light

Miércoles de Cuaresma 2018
21 de febrero, 28 de febrero,  7 de marzo, 
14 de marzo, 21 de marzo, 28 de marzo

Para encontrar una iglesia católica cerca de usted, 
visite: www.dsj.org/search-parish
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