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Chương trình phụng vụ:
Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B
NGÀY 15/04/2018

Bài đọc: Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48
ĐC: (Tv 4)
Lạy Chúa xin tỏa ánh tôn nhan Ngài, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng
con.
THTM: Alleluia Alleluia. Lạy Chúa Giê-su xin mở trí cho chúng con hiểu lời
Kinh Thánh, và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng
nàn. Alleluia

7:15AM --tiếng Anh
Thứ Bảy
9:00AM -- tiếng Anh
Chầu Thánh Thể - Mỗi Chúa Nhật
đầu tháng từ 1:00 PM – 1:25 PM
Các ngày Lễ trọng, Lễ Kính: Thánh
lễ tiếng Việt lúc 8 giờ 30 tối. Xin kính
mời cộng đoàn tham dự.
Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:
Thứ Bảy:
5:30PM -- tiếng Anh
Chúa Nhật:
8:30AM – tiếng Anh
11:00AM -- tiếng Anh
1:30PM -- tiếng Việt Nam
6:15PM -- tiếng Spanish
Các sinh hoạt Cộng Đoàn:
12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca đoàn
tập hát.
Xưng tội -- trước các Thánh lễ Chúa
Nhật
Rửa tội -- Chúa Nhật đầu tháng
Hôn Phối -- Gặp Linh mục 6 tháng
trước khi cử hành Bí tích.

Tiền xin giỏ trong tuần vừa qua

0 $6,837.00

Chân thành cám ơn

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
“Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy” (Lc 24,48)
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra
với các môn đệ vào chiều ngày Thứ Nhất trong tuần, nhằm mục đích dạy
các ông hiểu Người trải qua cuộc tử nạn và phục sinh đúng như lời
Thánh kinh, và các ông có bổn phận làm chứng về những điều mắt thấy
tai nghe ấy.
Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: “Mỗi người giáo dân, tự bản chất, là
một chứng nhân”. Bởi vì khi lãnh nhận phép rửa tội và thêm sức, chúng
ta đã được Đức Giêsu trao cho sứ vụ làm chứng cho Người. Để làm
chứng cho Chúa, chúng ta cần phải biết Ngài, gần gũi với Ngài, có tương
quan cá vị với Ngài. Ngoài việc năng tham dự các thánh lễ, chịu các Bí
tích, chúng ta cần dành thời gian để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với
Chúa mỗi ngày. Các thánh Tông Đồ có thể làm chứng cho Chúa vì các
ngài đã sống gần gũi với Chúa, có những kinh nghiệm cụ thể về những
việc Chúa làm, những lời Chúa nói, và đặc biệt các ngài có một tình yêu
lớn lao với Chúa.
Chúa Giêsu phục sinh tiếp tục mời gọi chúng ta làm chứng cho Ngài
trước mặt thiên hạ trong cuộc sống hôm nay. Nếu chúng ta tin vào Chúa
Phục Sinh thì cuộc đời chúng ta sẽ khác, sẽ thay đổi như các Tông Đồ
và các môn đệ. Vì Chúa Phục sinh sẽ ban bình an cho chúng ta và Ngài
sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi để chúng ta can đảm làm chứng
cho Chúa giữa cuộc đời. Đức Phaolô VI đã nói: “Con người hôm nay cần
chứng nhân hơn thầy dạy”. Cách thức làm chứng tốt nhất là bằng lối
sống quên mình vị tha bác ái noi theo gương mẫu và lời dạy của Đức
Giêsu với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Kính chúc quý ông bà anh chị em một mùa Phục Sinh nhiều niềm vui và
tràn đầy ơn Chúa.
(Joseph Nguyễn Anh Linh, CM - Cộng đoàn Thánh Gia ngày 15 tháng 4, 2018)

Đọc sách

Dâng của lễ

T.T.V. Thánh Thể

15/4/18

Cao V. Hòa, Nguyễn K. Trang, Phạm H. Vy

Gđ AC Trạng-Hạnh

Cần, Long, Kiên, Tuyền

22/4/18

Trần Thanh Phước, Nguyễn Mai Thu, Nguyễn Thu Hà

Gđ AC Sức-Lan

Đổi, Tuyền, Liên, Kiên

29/4/18

Phạm Đông Triều, Phùng Thị Phúc, Nguyễn Khánh Trang

Gđ AC Huy Tiên

Cần, Sức, Kiên, Long

Ngày

Ban hướng dẫn

Đội Giúp Lễ

15/4/18

Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn

Zeno Phú, Khoa Vũ, Jimmy Nguyễn, Kim Lê, Jenny Trần.

22/4/18

Thiệu, tự, Tuyến, Dũng, Huy, Thanh

Daniel Cao, Khôi Bùi, Johnathan Bùi, Lẩu Trương, Kim Nguyễn

29/4/18

Đô, Tín, Mao, Minh, Duy

Tiến Phạm, Jack Lê, Johnny Trần, Ashley Quách, Tracy Lê

SỨ MỆNH HOÀN TẤT TÁC PHẨM CỦA THẦY
GIACOMO PUCCINI, một nhạc sư sáng tác
người Ý, đã để lại cho đời một số những tác
phẩm ca nhạc kịch (opera) rất nổi tiếng. Năm
1922, khi được 64 tuổi, nhạc sư Puccini bị bệnh
ung thư ác tính. Mặc dù bị cơn bệnh hành hạ
đau đớn, nhưng ông vẫn quyết tâm hoàn tất vở
ca kịch TURANDOT mà bây giờ nhiều
người đánh giá là vở ca kịch hay nhất của ông.
Ông đã làm việc ngày đêm không nghỉ. Nhiều
người khuyên ông hãy nghỉ ngơi vì chắc ông sẽ
khó lòng hoàn tất được vở ca kịch này. Khi cơn
bệnh trở nên trầm trọng, Puccini đã viết cho các
học trò của ông như sau: “Nếu thầy phải ra đi
không kịp hoàn tất được vở ca kịch Turandot,
thầy muốn các trò tiếp tục công việc để hoàn
thành tác phẩm ấy cho thầy”.
Năm 1924, Puccini được đưa sang một bệnh
viện tại nước Bỉ để chịu giải phẫu và hai ngày
sau thì qua đời. Sau khi ông mất, các học trò của
ông đã qui tụ lại, phân công mỗi người một phần
tùy theo tài năng để hoàn tất vở ca kịch
TURANDOT của thầy, và sau nhiều ngày vất vả,
họ đã hoàn tất được vở ca kịch nổi tiếng
này.
Năm 1926, vở kịch TURANDOT lần đầu tiên
được trình diễn tại nhà hát kịch ở Milan. Vở ca
kịch đã được nhạc trưởng là môn sinh rất được
Puccini ưa thích điều khiển. Khi dàn hòa tấu
trình diễn tới khúc nhạc mà Puccini đã sáng tác
dang dở, những giọt nước mắt đã rơi xuống trên

khuôn mặt của người điều khiển. Ông đã ngưng
dàn nhạc lại, buông cây đũa điều khiển xuống,
quay ra phía khán giả nói lớn: ”Nhạc sư đã viết
đến đây, rồi ông qua đời”. Cả nhà hát im lặng
một hồi lâu không một tiếng động! Sau đó, nhạc
trưởng cầm cây đũa, quay ra khán giả, mỉm cười
qua những giọt lệ và nói lớn: ”Nhưng các môn
sinh của ông đã tiếp tục hoàn tất tác phẩm này”.
Khi vở ca kịch kết thúc, cả nhà hát bùng lên
những tràng pháo tay như sấm nổ vang trời. Mắt
mọi người đều rơi lệ và từ đó về sau không ai có
thể quên được giây phút đáng nhớ ấy (viết theo
ca Sống Lời Chúa giữa dòng đời, tr 190).
Rao giảng Tin mừng là sứ vụ Đức Giêsu đã trăn
trối lại cho các môn đệ Người, cho Giáo hội nói
chung và cho mỗi tín hữu chúng ta nói riêng.
Trước khi lìa xa môn đệ về trời, Chúa Giêsu đã
để lại chúc thư cho Hội Thánh qua các Tông đồ
như sau: ”Thầy đã được trao toàn quyền trên
trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho
họ nhân danh chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy
đã truyền cho anh em. Và đây Thầy sẽ ở cùng
anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20).
(Lm Đan Vinh)

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN
Một lần nọ, có một sinh viên trẻ đi dạo với giáo
sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được
các sinh viên gọi thân mật là "người bạn của
sinh viên", vì sự thân thiện và tốt bụng của ông
đối với các học trò của mình. Trên đường đi, hai
người bỗng thấy một đôi giày cũ nằm giữa
đường. Họ nghĩ chắc đấy là đôi giày của một
nông dân nghèo nào đó đang làm việc trên cánh
đồng cạnh bên, và có lẽ lúc này ông ta đang
chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư,
"Thầy à, hay chúng ta hãy thử trêu chọc người
nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta
rồi chúng ta sẽ cùng trốn vào phía sau những bụi
cây kia để xem ông ta sẽ làm sao khi không tìm
thấy đôi giày."
Vị giáo sư già đáp, "Này, anh bạn trẻ, chúng ta
đừng bao giờ đem những người nghèo ra để
trêu chọc hay mua vui cho bản thân. Nhưng em
là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình
một niềm vui lớn hơn gấp bội nhờ vào người
nông dân này đấy. Hãy thử đặt một đồng tiền
vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản
ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư đề nghị,
rồi cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Không lâu sau đó, người nông dân nọ xong công
việc đồng áng, ông băng qua cánh đồng và đi
đến nơi để giày và áo khoác của mình. Ông vừa
mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày
thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông
cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng
tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên
gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng
tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn
thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng
chẳng thấy ai. Ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp
tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc
nhiên của ông dường như được nhân lên gấp
bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong
chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng,
người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời

và cầu nguyện cảm tạ Chúa một cách chân
thành từ đáy lòng mình. Ông cám ơn Chúa đã
dùng bàn tay vô hình nhưng rất hào phóng của
ai đó để đem lại một món quà thật đúng lúc, cứu
giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ
bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang
thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người vì xúc động, nước mắt
giàn giụa trên má.
Vị giáo sư bấy giờ mới nói, "Bây giờ em có cảm
thấy điều em vừa làm sẽ đem đến niềm vui gấp
bội so với việc em đem ông ta ra làm trò đùa
không?"
Người thanh niên trả lời, "Giáo sư đã dạy cho
em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên.
Đến bây giờ, em mới hiểu được ý nghĩa thật sự
của câu Kinh Thánh mà trước đây em không
hiểu, “cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35)
Suy gẫm:
Sống một cuộc đời theo cách của riêng mình
thật dễ, song để sống một cuộc đời đẹp ý Chúa
và ích lợi cho người khác thì không dễ chút nào.
Bản tính của con người thường là kiêu ngạo và
ích kỷ, chúng ta thích nghĩ rằng mình quan trọng
và phải được nhận chứ không cần phải cho đi:
ngoài những món quà vật chất, chúng ta thích
được nhận tình yêu thương mà không phải yêu
thương, nhận sự kính trọng mà xem thường
người khác, nhận sự tha thứ mà chẳng tha thứ
cho ai, nhận lời khen ngợi mà luôn chê bai, chỉ
trích người khác...
Hãy xét lại lòng mình và xin Chúa giúp cho
chúng ta biết sống một cuộc đời theo ý muốn
Ngài, và sẽ được phước hạnh bội phần hơn.
Thánh Phao-lô nói: “Tôi luôn tỏ cho anh em thấy
rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng
cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời
Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là
nhận." (Cv 20:35)
(sưu tầm)

Ơn biến đổi nhờ tin vào Chúa Phục Sinh

Thông tin Cộng Đoàn

Một tân tòng gặp một anh bạn vô tín. Người vô
tín này đã hỏi thăm về việc theo đạo của anh
như sau:
- Nghe nói anh mới theo đạo Công giáo phải
không ?
- Vâng, đúng hơn là tôi mới theo làm môn đệ
Chúa Giêsu.
- Thế thì chắc anh đã phải biết rõ về ông ta.
Vậy hãy cho tôi biết ông Giêsu sinh ra ở đâu?
- Tôi đã học rồi, nhưng rất tiếc bây giờ tôi lại
quên mất.
- Thế ông Giêsu sống ở trần gian bao nhiêu
năm ?
- Tôi không nhớ rõ lắm.
- Vậy anh có biết ông ta đã giảng bao nhiêu bài,
làm bao nhiêu phép lạ, có bao nhiêu tác phẩm
đã viết về ông ta ?...Nói chung, sự nghiệp của
ông ta như thế nào ?
- Tôi cũng không rõ lắm.
- Như vậy là anh đã biết quá ít về ông Giêsu.
Vậy tại sao anh lại theo Đạo của ông ta ?
- Anh đã nói đúng. Tôi rất xấu hổ vì mới chỉ biết
qúa ít về Đức Giêsu. Thế nhưng, điều mà tôi biết
rất rõ là như thế này: ba năm trước, tôi là một
tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ nần
chồng chất, gia đình lâm vào tình trạng bất
hạnh. Vợ con đều buồn giận và không muốn
nhìn mặt tôi. Tôi chán nản tuyệt vọng, thậm chí
muốn đâm đầu vào xe lửa để chết quách đi cho
xong. Nhưng một hôm tôi đã gặp được Đức
Giêsu qua một người bạn Công giáo. Anh này
đã đưa tôi đến gặp một vị linh mục và tôi được vị
linh mục khuyên chừa bỏ thói hư, được giới
thiệu công ăn việc làm và được ghi tên theo học
giáo lý Công giáo. Sau một năm tôi đã trả hết
được nợ nần, đã chừa bỏ được tật say sỉn, gia
đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc. Mỗi chiều vợ
con tôi đều vui vẻ chào đón tôi về nhà sau giờ
tan sở. Sở dĩ tôi được hạnh phúc như ngày nay,
tất cả đều bắt nguồn từ niềm tin vào Đức Giêsu.
Và đó là tất cả những gì tôi biết rõ về Người !!!
(sưu tầm)

+ Họp phụ huynh các em Xưng tội-Rước lễ lần
đầu sau thánh lễ (ngày 15 tháng 4).
+ Ngày Chúa nhật 20 tháng 5: Khảo giáo lý các em
lớp xưng tội và cho các em xưng tội lần đầu bên
nhà thờ nhỏ lúc 1:30 PM.
+ Ngày Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
(ngày 3 tháng 6): các em rước lễ lần đầu.
Lễ tại gia cho các cụ không thể tới nhà thờ(?): xin
gia đình nào muốn con tới dâng lễ cho các cụ xin
cho con biết.
Một buổi gặp gỡ, sinh hoạt tại nhà thờ cho các cụ,
các bác cao niên. Tuần trước các cụ đã có một
buổi họp mặt vui vẻ. Từ tuần này trở đi, các cụ,
các bác sẽ họp mặt hàng tuần ngày thứ năm để
tránh trùng giờ với một số nhóm khác. Xin các
bác có thể lái xe đến chở những bác không biết lái
xe đến nhà thờ.
Thiện nguyện viên chở người già đi lễ (ai có nhu
cầu xin liên lạc với các anh chị sau):
Anh Dũng (336 899 3079)
Chị Jenny (336 420 4894)
Nếu quý anh chị nào sẵn lòng giúp chở người già
đi lễ xin cho con biết để đăng lên bản tin. Con hết
lòng cám ơn tấm lòng hảo tâm của các bác và các
anh chị.
Tĩnh tâm cho các em chuẩn bị Thêm Sức (8:00
AM-5:00PM ngày 2 tháng 6). Thánh lễ Thêm Sức sẽ
vào ngày thứ ba 12 tháng 6, lúc 6:00PM.
Đăng ký đi hành hương Thánh Mẫu Missouri:
(từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 5 tháng 8) xin quý
ông bà anh chị em liên hệ và ghi danh với ban tổ
chức bắt đầu từ tuần này (nếu được xin đóng tiền
luôn khi đăng ký).
Dâng hoa tháng Năm cho Đức Mẹ: Xin các bác, các
chị em trong đội dâng hoa tập dâng hoa vào 8:30
tối thứ ba hàng tuần (liên hệ chị Vy).
Đóng “Parking lot” hai ngày thứ ba (4/17) và thứ
tư (4/18) để sửa chữa. Xin quý ông bà anh chị em
đậu xe ngoài đường khi tới nhà thờ trong hai
ngày này. Cám ơn quý ông bà anh chị em.
Chúc cộng đoàn một tuần mới nhiều ơn Chúa.

