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Phó Tế:
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Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở: 7:00 am Đóng: 7:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
832.858.1597
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

TIN VÀO CHÚA SỐNG LẠI
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại hai lần
Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cách nhau
vừa đúng một tuần.
Lần thứ nhất Ngài hiện ra với nhóm
các môn đệ đang run sợ trong một căn
phòng đóng kín. Ngài đã cầu chúc bình
an, còn các ông thì vui mừng khi gặp lại
Ngài. Chúa Giêsu hiện ra không phải
chỉ để đem lại cho các ông niềm vui
mừng và an ủi sau những giờ phút kinh
hoàng của cuộc thương khó. Nhưng hơn
thế nữa, Ngài còn muốn mời gọi các
ông tham dự vào sự biến đổi sâu xa nơi
bản thân Ngài. Hay nói cách khác, Ngài
muốn đưa các ông đi vào mối quan hệ
với chính Ngài. Các ông đã biết Ngài
trong cuộc sống thân xác, nhưng cuộc
sống ấy đã qua bởi vì Ngài đã sống lại,
đã được đổi mới trong Thánh Thần cho
một cuộc sống mới, trong một cuộc
sáng tạo mới.
Đúng thế, khi tạo dựng Adong nguyên
tổ loài người, Thiên Chúa đã hà hơi ban
sinh khí thì nay vào ngày đầu tiên của
công cuộc tạo dựng mới, Đức Kitô Phục
sinh cũng đã hà hơi trên các môn đệ
đang như chết cóng vì hợ hãi, để ban
cho các ông sinh khí mới là Thánh thần.
Chính nguồn sinh khí mới này sẽ đem
lại cho các ông quyền tha tội, mà trước
đây chỉ dành cho một mình Chúa Giêsu.
Các con hãy chịu lấy Chúa Thánh Thần,
các con tha tội cho ai thì tội người ấy
được tha. Như thế, chúng ta thấy: Chúa
Thánh Thần và quyền tha tội được nối
kết chặt chẽ với nhau, vì mục đích
chính yếu của Chúa Thánh Thần là tẩy
luyện, là đổi mới. Tiếp đến các ông
được Chúa sai đi, hầu tham dự vào công
cuộc tẩy luyện và đổi mới trần gian.
Trước kia, khi Chúa Giêsu còn ở với
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các ông, các ông có thể sống ỷ lại và
tầm thường, nhưng giờ đây thì không
được nữa, bởi vì các ông đã lãnh nhận
một sứ mạng lớn lao: Như Cha đã sai
Thầy, Thầy cũng sai các con. VÌ thế các
ông tiếp nối chính sứ mạng được sai đi
của Chúa Giêsu. Các ông sẽ lên đường
và làm chứng về Ngài cho đến tận cùng
bờ cõi trái đất.
Lần thứ hai Chúa Giêsu hiện ra với các
tông đồ, trong đó có cả Tôma một
người vốn cứng lòng. Và chúng ta thấy
Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình
sau khi đã nhìn thấy những vết thương
nơi tay chân và trái tim của Chúa. Từ
đó, Ngài mời gọi các ông hãy có lấy
một lòng tin mới. Từ nay lòng tin sẽ
không còn đặt nền tảng trên giác quan,
mà là trên chứng từ của những người đã
thấy. Chính với lòng tin này mà người
Kitô hữu được kết hiệp mật thiết với
Đức Kitô Phục sinh.
Ngày nay, Giáo Hội nói chung và mỗi
người tín hữu nói riêng cũng sẽ tiếp nối
sứ mạng được sai đi mà ngày xưa Ngài
đã trao cho các môn đệ. Chúng ta được
sai đi để rao tỉang sự sống lại, để xây
dựng một quan hệ mới giữa con người
với con người. Con người tội lỗi, thuộc
thế giới cũ, bị đặt dưới quyền lực của sự
chết và bị coi như thù địch. Trong khi
đó, con người phục sinh với cuộc sống
mới, phải đối xử với nhau như anh em
phải yêu thương và đùm bọc lấy nhau.
Thực hiện được sứ mạng sai đi như thế,
là chúng ta đã chu toàn được điều Đức
Kitô Phục sinh nhắn gởi đến mỗi người
chúng ta.
https://gpcantho.com
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Xin chào bình an đến quý Ông Bà và Anh Chị Em,
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

Hiện giờ tại tiểu bang Texas và từ nhiều nơi khác, sự nguy cơ của bệnh dịch đã gây nên
sợ hãi và âu lo phập phồng trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng trong thời điểm này, điều
tích cực qua sự an nguy làm cho cộng đồng nhân loại đoàn kết và nghĩ đến nhau trong
tinh thần yêu thương. Đức tin của chúng ta cần có đạo đức nhân bản và khôn ngoan.
Sau khi tham khảo với Đức Giám Mục George Sheltz và Ban Tư Vấn tôi đã quyết định
sửa đổi thông báo đã ra trước đây vào ngày 13.03.2020. Thông báo mới này sẽ có hiệu
quả cho đến khi có chỉ thị mới.
THÁNH LỄ
• Thánh Lễ chung cộng đồng các ngày trong tuần và Thánh Lễ Chúa Nhật trong Tổng
Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tạm ngưng cử hành kể từ Thứ Tư ngày 18.03.2020.
Tuy nhiên, các nhà thờ giáo xứ vẫn mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng
vào giờ làm việc, theo chỉ thị của Linh Mục Giáo Xứ,
• Giáo Xứ, tùy theo khả năng, hãy thông báo cho các Giáo hữu thuộc giáo xứ của
mình để họ có thể tham gia Thánh Lễ qua các phương tiện truyền thông được phát
trực tiếp trên mạng dành cho công chúng theo dõi tại tư gia.
• Chúa Nhật luôn là ngày dành cho Chúa. Gia đình phải cùng nhau cầu nguyện, đọc
Thánh Kinh, lần Hạt Mân Côi và chia sẻ Lời Chúa tại tư gia.
XƯNG TỘI VÀ HÒA GIẢI
• Bí Tích Hòa Giải phải được ban cho các giáo hữu mỗi khi có thể; tuy nhiên, cần ứng
biến theo nhu cầu tại những giáo xứ có những vị Linh Mục cao niên.
• Tôi xin góp ý các Linh Mục nên ban Bí Tích Hòa Giải ở nơi rộng rãi thay vì trong
phòng kín Tòa Giải Tội. Xin ghi nhớ phải giữ một khoảng cách giữa hối nhân và
Linh Mục. Những người đứng chờ đợi để xưng tội, cần được nhắc nhở “giữ khoảng
cách” tránh gây truyền nhiễm.
• Các Nghi Thức Thống Hối tập thể đều bị hủy bỏ.
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
• Các Linh Mục sẽ có trách nhiệm phục vụ đối với các bệnh nhân nhất là mang Mình
Thánh Chúa cũng như bí tích Xức Dầu cho họ. Xin hãy chiếu theo nội quy của các
cơ quan bệnh viện.
• Chỉ có Linh Mục mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và rước Thánh Thể như
Của Ăn Đàng cho những người hấp hối vào thời gian này.
BÍ TÍCH RỬA TỘI TRẺ EM
• Bí Tích Rửa Tội sẽ tạm ngưng ngoại trừ trường hợp nguy tử.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI
• Thánh Lễ Hôn Phối sẽ tạm ngưng và thay thế vào Nghi Thức Lời Chúa và không
Các Bà Mẹ Công Giáo
được tụ họp trên 10 người gồm cả Linh Mục hoặc Phó Tế.
• Xin quý Linh Mục hãy thông báo cho các cặp hôn nhân đang chuẩn bị hoặc đã có
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
ngày cử hành hôn phối về quy định này.
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Nguyễn Quang Hưng

713.894.7411 LỄ NGHI AN TÁNG

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

•

Thánh lễ An Táng sẽ được thay thế bằng việc cử hành tại nhà quàn “Nghi Thức Tiễn
Biệt và Chôn Cất tại Nghĩa Trang”. Nếu cần, lễ tưởng nhớ người quá cố có thể dời
vào thời điểm thích hợp sau này.

Thiếu Nhi Thánh Thể
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH
Lê Quyên
281.943.4255
• Các thông tin cụ thể về Tuần Thánh sẽ được thông báo sau, nếu tình trạng nguy ngập

vẫn còn trong thời gian đó.
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353 BỒN NƯỚC THÁNH
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

•

Xin hãy trút nước Thánh và lau chùi các bồn chứa nước Thánh và không được chứa
nước Thánh vào các bồn trong thời gian này.

Trước tình trạng bùng phát và lây lan của bệnh dịch, quy định trên có thể được thay đổi.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498 Tôi xin trấn an toàn thể Cộng Đồng Công Giáo TGP rằng hằng ngày tôi dâng lời cầu

nguyện cho sự bình an của quý vị và nhất là các vị Linh Mục. Chúng ta đang phải đương
đầu với một khó khăn và sự bấp bênh trong tương lai khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên
Phan Minh Phượng
713.301.6092 Chúa đang ngủ quên. Nhưng nếu chúng ta liên tiếp không ngừng dâng lời cầu nguyện,
Ngài sẽ đột nhiên thức dậy và sẽ truyền cho đại dương bình yên trở lại sau cơn sóng gió.
Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí
713.478.7497 Kính chào trong Chúa Kitô,
Đức Hồng Y Daniel DiNardo
Cursillo
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PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Spiritual Communion Prayer

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa
con ngự trong Phép Mình Thánh, con
kính mến Chúa con trên hết mọi sự,
cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong
linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ
con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho
thậy được, thì xin Chúa con ngự vào
linh hồn con cách thiêng liêng vậy,
chẳng khác gì như Chúa con đã ngự
vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp
làm một cùng Chúa con cho trọn, xin
Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa
con bao giờ. Amen.

My Jesus, I believe that you are present
in the Most Holy Sacrament. I love you
above all things and I desire to receive
you in my soul. Since I cannot at this
moment receive you sacramentally,
Come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already
there And unite myself wholly to
you. Never permit me to be separated
from you. Amen.

Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org. Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston: www.archgh.org. Thánh Lễ Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành:
www.vaticannews.va

Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

TRƯỜNG MẪU TÂM
Trường Mẫu Tâm nghỉ đến khi báo lại.

Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG (Donations)
Giáo xứ có chương trình đóng góp qua Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu
khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc
qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bấm vào đây để
đóng góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng.

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo
Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên
RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo
Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
● SureMeal - 10%
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $3,379 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người
và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
Trong thời gian phòng ngừa đại dịch, không có thánh lễ; tuy nhiên, nếu quý Ông Bà
và Anh Chị Em có khả năng tiếp tục giúp bảo trì, điều hành Giáo xứ, xin gửi phong bì
đóng góp hằng tuần qua đường bưu điện (US Post Office) hoặc bấm vào đây để đóng
góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng. Nếu có cơ hội đến nhà thờ cầu nguyện hay
viếng Thánh Thể, có thể bỏ phong bì đóng góp vào thùng khấn Đức Mẹ, Thánh Cả
Giuse.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683
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BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT LỄ CHÚA TÌNH THƯƠNG
BÀI ĐỌC I: Cv 2, 42-47
"Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi
sự làm của chung".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý
của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh
và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các
Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại
Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin
đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.
Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người
tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng
một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng
bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được
toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số
người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24
Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của
Người muôn thuở (c. 1).
Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của
Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Đức
từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ
Chúa, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở".
- Đáp.
2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã
phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và
Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến
thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. Tay hữu
Chúa đã hành động mãnh liệt. - Đáp.
3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên
tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ
diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện,
chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 1 Pr 1, 3-9
"Nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã
tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ
cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta
hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư
nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên
trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên
Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời
sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em
phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức
tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử
lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang
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và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu
mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù
bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin,
anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc
rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh
hồn. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 20, 29
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem
thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không
thấy mà tin". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà
các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa
Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an
cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem
tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì
xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:
"Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng
sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các
ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội
ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội
người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có
ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi
Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông
rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói
với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở
tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu
tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi
không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có
Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín,
Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho
các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay
con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con
ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy
tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của
con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem
thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không
thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các
môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các
điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu
là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được
sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
http://www.dongcong.net/
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READINGS FOR SUNDAY OF DIVINE MERCY
Reading: 1ACTS 2:42-47

though you do not see him now yet believe in him, you
rejoice with an indescribable and glorious joy,
as you attain the goal of your faith, the salvation of your
souls. The word of the Lord.

A reading from the Acts of the Apostles.
They devoted themselves to the teaching of the apostles
and to the communal life, to the breaking of bread and to
the prayers. Awe came upon everyone, and many
wonders and signs were done through the apostles. All
who believed were together and had all things in
common; they would sell their property and possessions
and divide them among all according to each one’s need.
Every day they devoted themselves to meeting together
in the temple area and to breaking bread in their homes.
They ate their meals with exultation and sincerity of
heart, praising God and enjoying favor with all the
people. And every day the Lord added to their number
those who were being saved. The word of the Lord.

Alleluia; JN 20:29
R. Alleluia, alleluia.
You believe in me, Thomas, because you have seen me,
says the Lord; blessed are they who have not seen me,
but still believe!
R. Alleluia, alleluia.
Gospel: JN 20:19-31
The holy gospel according to St. John.
On the evening of that first day of the week, when the
doors were locked, where the disciples were, for fear of
the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to
them, “Peace be with you.” When he had said this, he
showed them his hands and his side. The disciples
rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them
again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I
send you.” And when he had said this, he breathed on
them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose
sins you forgive are forgiven them, and whose sins you
retain are retained.”

Responsorial Psalm: PS 118:2-4, 13-15, 22-24
R. (1) Give thanks to the LORD, for he is good, his love
is everlasting.
1. Let the house of Israel say, “His mercy endures
forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy
endures forever.” Let those who fear the LORD say,
“His mercy endures forever.”
2. I was hard pressed and was falling, but the LORD
helped me. My strength and my courage is the LORD,
and he has been my savior. The joyful shout of victory
in the tents of the just:

Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not
with them when Jesus came. So the other disciples said
to him, “We have seen the Lord.” But he said to them,
“Unless I see the mark of the nails in his hands and put
my finger into the nailmarks and put my hand into his
side, I will not believe.”

3. The stone which the builders rejected has become the
cornerstone. By the LORD has this been done; it is
wonderful in our eyes. This is the day the LORD has
made; let us be glad and rejoice in it.

Now a week later his disciples were again inside and
Thomas was with them. Jesus came, although the doors
were locked, and stood in their midst and said, “Peace be
with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger
here and see my hands, and bring your hand and put it
into my side, and do not be unbelieving, but believe.”
Thomas answered and said to him, “My Lord and my
God!” Jesus said to him, “Have you come to believe
because you have seen me? Blessed are those who have
not seen and have believed.”

Reading: 21 PT 1:3-9
A reading from the first letter of St. Peter.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who in his great mercy gave us a new birth to a living
hope through the resurrection of Jesus Christ from the
dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled,
and unfading, kept in heaven for you who by the power
of God are safeguarded through faith, to a salvation that
is ready to be revealed in the final time. In this you
rejoice, although now for a little while you may have to
suffer through various trials, so that the genuineness of
your faith, more precious than gold that is perishable
even though tested by fire, may prove to be for praise,
glory, and honor at the revelation of Jesus Christ.
Although you have not seen him you love him; even
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Now, Jesus did many other signs in the presence of his
disciples that are not written in this book. But these are
written that you may come to believe that Jesus is the
Christ, the Son of God, and that through this belief you
may have life in his name. The gospel of the Lord.
http://usccb.org/
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SECOND SUNDAY OF EASTER, CYCLE A (OR SUNDAY OF DIVINE MERCY)
First Reading:
Acts of the Apostles 2:42-47
The first community of Christians grows as its members
meet to pray and break bread.
Responsorial Psalm:
Psalm 118:2-4,13-15,22-24
God’s love is everlasting.
Second Reading:
1 Peter 1:3-9
We have new hope because of Jesus’ Resurrection.
Gospel Reading
John 20:19-31
Thomas believes because he sees Jesus.
Background on the Gospel Reading
The Gospels tell us that Jesus appeared to the disciples on
several occasions after they discovered that his tomb was
empty. Part of the mystery of Jesus’ Resurrection is that
he appeared to his disciples not as a spirit but in bodily
form. The bodily form was not one that the disciples
recognized though. In John’s Gospel, Mary of Magdala
does not recognize that the figure standing before her is
Jesus until he speaks to her. In Luke’s Gospel the
disciples who meet Jesus on the road to Emmaus do not
recognize him until he breaks bread with them. The
resurrected Jesus had a physical presence, but the
disciples couldn’t recognize Jesus unless he allowed them
to. His resurrected body, nonetheless, showed the marks
of his crucifixion.
From readings such as today’s Gospel, we also see that in
his resurrected body, Jesus seems to be free of physical
constraints. He appears to the disciples despite the fact
that the doors were locked.

desire. He is our witness that Jesus is really risen.
Our faith is based on the witness of the Church that has
preceded us, beginning with Thomas and the first
disciples. Through Baptism we receive the same Holy
Spirit that Jesus brought to the first disciples. We are
among those who are “blessed” because we believe
without having seen.
Family Connection
Many of us can relate to Thomas’s response to the news
that the disciples had seen Jesus. We want to see for
ourselves too, but we grow in faith, trusting the
experience and knowledge of others.

Many of us have heard the saying “Seeing is believing.”
As your family gathers, take some time to consider what
that saying means. What are some things we believe
because we see them? Is there anything we believe
without seeing? Today’s Gospel reminds us that faith
sometimes asks us to believe things we cannot see with
our eyes. Read today’s Gospel, John 19:19-31, with your
family. Think about Thomas’s response to the reports
about the risen Lord. Is Thomas’s doubt reasonable? How
does Jesus respond to Thomas? Jesus grants Thomas the
evidence that Thomas needs to believe, but Jesus also
affirms the faith of those who will be called upon to
believe without first-hand experience. We are among
those whom Jesus calls blessed. Discuss with your family
the basis of each member’s faith in Jesus—the witness of
the first disciples, the Gospels, the continuing activity of
the Holy Spirit, the community of the Church.
Pray together that your faith in Jesus will be strong. Pray
an act of faith together.
ww.loyolapress.com

Jesus greets his disciples with the gift of peace and the
gift of the Holy Spirit. In doing so, Jesus commissions his
disciples to continue the work that he has begun: “As the
Father has sent me, so I send you.” During the meeting,
Jesus also shows the integral connection between
forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit.
The story of Thomas illustrates our Christian experience
today: We are called to believe without seeing. In fact, all
Christians after the first witnesses have been called to
believe without seeing. Thomas’s doubt is hardly
surprising; the news of Jesus’ appearance was incredible
to the disciples who had seen him crucified and buried.
Thomas’s human nature compelled him to want hard
evidence that the Jesus who appeared to the disciples
after his death was indeed the same Jesus who had been
crucified. Thomas is given the opportunity to act on that
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH 832.654.6727
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)

CẦN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC
Cần 2 người phụ việc ở tiệm rượu (FT/PT)
Nhanh nhẹ, vui vẽ và biết tiếng Anh.
Liên lạc 713-584-8291

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778
Học viên có thể học thử một buổi đầu tiên và

biết thêm thông tin chi tiết.
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281.988.6155

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.
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