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Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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:6:00 am Đóng:10:00 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
Bùi Ngoan
281.745.6286
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

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi Ngài đã
chịu khổ nạn, chết trên Thập Giá và mai táng trong mồ. Chúa Phục Sinh là một
biến cố trọng đại, làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu Phục Sinh
đem lại cho chúng ta sự sống mới, trở nên con người mới. Là những Kitô hữu,
để được sự sống mới, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ con người cũ, con người vị
kỷ, phải lột xác toàn diện, từ quan niệm, cách suy nghĩ, cách ăn nói, hành động,
để trở thành con người mới trong Đức Kitô. Có như thế, việc Chúa Giêsu Phục
Sinh mới thực sự ích lợi cho đời sống Kitô hữu của chúng ta.
Trong niềm hân hoan mừng lễ Chúa Phục Sinh, kính chúc quý Ông Bà và Anh
Chị Em tràn đầy Ân Sủng của Thiên Chúa. Nguyện xin ơn Bình An và Niềm
Vui Chúa Kitô Phục Sinh tuôn trào trên chúng ta và được loan tỏa đến mọi
người chung quanh.
Chúc mừng 18 quý Anh Chị lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm trong Thánh Lễ vọng
Chúa Phục Sinh tại Giáo Xứ và thêm 9 Anh Chị sẽ được gửi cho Tổng Giáo
Phận để lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Chúng ta cầu nguyện cho các Anh Chị
luôn can trường sống đức tin và tiếp tục làm vinh danh Chúa.
Cập Nhật Chương Trình Nới Rộng Nhà Thờ:
Ngày 22 tháng 4: Bắt đầu sửa phần vị trí của Ca Đoàn và di chuyển một số
âm thanh và tượng ảnh ra khỏi Nhà Thờ sang bên Hội Trường.
 Ngày 6 tháng 5: Di chuyển những gì còn lại trong Nhà Thờ sang Hội
Trường.
 Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự sẽ được
cử hành bên Hội Trường.
 Ngày 14 tháng 9: Di chuyển tất cả trở lại Nhà Thờ.


Xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho việc Nới Rộng Nhà Thờ
và phụ giúp di chuyển dụng cụ phượng tự ra và trở lại Nhà Thờ được mọi sự tốt
đẹp.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

CUNG NGHINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 lúc 6 giờ 15 chiều, Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương Xót
Chúa. Lưu ý: Các Hội Đoàn mặc Đồng Phục và mang Kỳ Đoàn.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo
Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
ĐIỆN THOẠI RENG TRONG NHÀ THỜ
Ở trong Nhà Thờ, xin quý ông bà và anh chị em tắt điện thoại hoặc không để điện thoại
reng (off or silent).
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin không để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ
phượng được nghiêm trang sốt sáng.
HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU MISSOURI 2019
Thời gian chuyến Hành Hương từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019. Những ai muốn
tham dự, xin liên lạc với nhóm tổ chức: Võ Tiến Đạt (281.827.9571), Trần Văn Quang
(832.566.3664), Phó tế Phạm Hưng và Phó tế Đoàn Phúc. Chi phí là $160 Mỹ kim cho
một người, bao gồm vé xe bus, lều và giường bố ngủ.
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:
 Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $21,179 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE
JULY 26-28, 2019

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

"SURRENDER TO GOD"
"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD"

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

LUKE 1:38

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 participants both youth and adults - from all over the local Church. AYC is the largest
evangelizing event for older adolescents that the Office of Adolescent
Catechesis and Evangelization hosts annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of GalvestonHouston! They will have the opportunity to share and deepen their relationship
with Jesus Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament,
confession, dynamic talks, and other prayer experiences.
Incoming high school freshman through graduating high school students are
encourage to attend.

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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https://archgh.cvent.com/AYC2019
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PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần Bát Nhật Phục Sinh / C
Thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 22/4
* Cv 2, 14.22 – 32 * Mt 28, 8 – 15
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy
quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để
Người đổ xuống…” (Cv 2, 32)
 Cv 2, 14.22 – 32: Phê-rô lên tiếng rao giảng về Đức Giêsu Ki-tô và việc Người trỗi dậy từ cõi chết…Điều Phê-rô
muốn loan báo: đấy là lời hứa ban Thánh Thần sẽ được
thực hiện khi Đức Giê-su hoàn thành sứ mệnh Chúa Cha
trao…Thánh Thần sẽ tiếp nối việc điều hành trần gian và
hướng lòng con người về cùng Thiên Chúa…
 Mt 28, 8 – 15: Thánh sử Mat-thêu ghi nhận về biến cố
Sống Lại của Đức Ki-tô…Những người chống đối đã tìm
cách mua chuộc lính canh để bịt miệng: một việc vẫn
thường xảy ra trong thế giới con người…Thế nhưng việc
làm ấy là vô ích đối với Thiên Chúa…
Giáo huấn Lời Chúa
 Vui mừng được sống lại với Đức Ki-tô và sống trong sự
hướng dẫn của Thánh Thần…
Danh ngôn
Toàn thiện là luật của trời. Hướng thiện là lối của người.
Johann Wolfgang von Goethe
Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta theo
đuổi sự hoàn hảo, ta có thể bắt kịp được sự xuất sắc.
Vince Lombardi
Đừng vội vất bỏ những cái mà bạn cho là không hoàn hảo. Hãy
xem xét chúng thật kỹ, biết đâu bạn sẽ khám phá được những
giá trị tiềm ẩn trong đó.
Charles Joffe
Thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 23/4
* Cv 2, 36 – 41 * Gio 20, 11 – 18
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Anh em hãy sám hối, và mỗi
người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được
ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh
Thần.” (Cv 38)
 Cv 2, 36 – 41: Ông Phê-rô nhiệt tình loan báo sự sống lại
của Đức Giê-su Ki-tô, đồng thời mời gọi những người
nghe – là những người Do Thái - sám hối, tin vào Đức
Giê-su Cứu Thế và đón nhận Thánh Thần hướng dẫn…
 Gio 20, 11 – 18: Thánh sử Gioan tường thuật biến cố Mộ
Trống theo cái nhìn của ông, và cuộc gặp gỡ giữa Đấng
Sống lại và Maria Mac-đa-la…
Giáo huấn Lời Chúa
 Hãnh diện vì tin vào Đức Giê-su Cứu Thế và để Thánh
Thần hướng dẫn ta sống đức tin ấy…
Danh ngôn
Hãy theo đuổi con đường bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn
kính, dù nó có thể hẹp và qunh co tới mức nào.
Henry David Thoreau
Hầu hết con người…giống như chiếc lá lướt chao đảo trong
không trung, rung rinh, và rơi xuống mặt đất. Nhưng một số
người lại như những vì sao đi theo một con đường xác định :
gió không chạm tới họ, họ có bên trong mình chỉ dẫn và con
đường.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Hermann Hesse
Cuộc sống sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn một khi bạn biết
rằng cách mình đi trên đường đời còn quan trọng hơn gấp bội
lần những thành quả đã đạt được.
Khuyết danh
Thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 24/4
* Cv 3 , 1 – 10 * Lc 24 , 13 – 25
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Dọc đường, khi Người nói
chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta
đã chẳng bùng cháy lên sao?” (Lc 24, 32)
 Cv 3, 1 – 10: Tông Đồ Phê-rô và Gioan – và qua các ông

là Giáo Hội – khởi sự công cuộc chữa lành trần gian theo
lệnh truyền của Đức Giê-su Cứu Thế…
 Luca tường thuật sự kiện Đấng Sống Lại hiện ra với hai
môn đệ trên đường Em-mau…

Giáo huấn Lời Chúa
 Nhiều khi – trong cuộc sống – chúng ta tự để mình chìm
sâu trong những cảm xúc quá con người…để rồi lạc hướng
đời mình…Ước mong sao việc đọc và hiểu Kinh Thánh
giúp chúng ta vượt qua mọi sự và bình thản tiến bước…
Danh ngôn
Chín điều cần thiết để sống thỏa nguyện:
Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.
Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.
Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau
lưng.
Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó
tốt đẹp.
Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.
Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.
Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trở thành hiện
thực.
Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về
tương lai.
Johann Wolfgang von Goethe
Tất cả mọi người trên thế giới này đều được Hy Vọng làm nên.
Martin Luther King
Hãy nhớ rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai
hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì
vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn thấy cần
phải biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ
của bạn hôm nay. Vì vậy, hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình
yêu thương và thành công.
Dale Carnegie
Thứ năm tuần Bát Nhật Phật Phục Sinh ngày 25/4 * Cv 3 , 11 – 26 * Lc 24 , 35 – 48
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Anh em đã giết Đấng khơi
nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy
từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.” (Cv 3, 15)
 Cv 3 , 11 – 26: Sau khi chữa lành người què, ông Phê-rô
đã lên tiếng ngỏ lời với những người Do Thái: ông loan
báo việc Đức Giê-su Ki-tô chết và sống lại, ông an ủi
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người Do Thái và khuyến khích họ sám hối và tin vào Đức
Giê-su Ki-tô, vì những gì họ và giới lãnh đạo của họ hành
xử với Người là do vô tâm, vô trí…Ông nhắc lại tư cách
“Dân Thiên Chúa chọn – Dân của Giao Ước” nơi họ…
 Lc 24, 35 – 48: Thánh sử Luca ghi lại lần hiện ra đầu tiên
với Nhóm Mười Một và các môn đệ … Người đã có một
hành vi cụ thể là ăn khúc cá nướng trước mặt mọi người
để chứng minh Đấng sau Tử Nạn cũng là Đấng đã từng ở
giữa các ông trước đây…Sau đò Người giải thích Kinh
Thánh và những gì Kinh Thánh đã nói về Người…

những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.
Albert Schweitzer

Thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 27/4
* Cv 4 , 13 – 21 * Mc 16 , 9 – 15
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Phần chúng tôi, những gì tai
đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” (Cv
4 ,20)

Danh ngôn
Thay đổi khó khăn nhưng cần thiết để sống còn.
Les Brown

Nội dung Lời Chúa
 Cv 4, 13 – 21: Giới lãnh đạo Do Thái giáo ngạc nhiên về
sự thay đổi diệu kỳ nơi Phê-rô và Gioan: từ những con
người có thể nói là tầm thường, các ông đã trở thành
những người chứng có luận cứ và gây ngỡ ngàng…
 Mc 16 , 9 – 15: Thánh sử Mar-cô tóm tắt những lần hiện
ra của Chúa từ sau khi Người sống lại…và cuối cùng là
lệnh truyền giáo : Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo…

Tôi không thể quay lại ngày hôm qua – bởi vì khi ấy tôi là một
con người khác!
Lewis Carroll (1832 – 1898) – nhà văn, nhà toán học,
nhà thần học người Anh…

Giáo huấn Lời Chúa
 “Phần chúng tôi,những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng
tôi không thể không nói ra” – đấy cũng là tâm huyết của
chúng ta khi sống từng ngày tin của mình…

Tôi thấy kỳ lạ rằng hầu hết mọi người lên kế hoạch cho
chuyến đi nghỉ của mình tốt hơn lên kế hoạch cho cuộc dời
mình. Có lẽ đó là bởi trốn tránh thì dẽ dàng hơn thay đổi.
Jim Rohn

Danh ngôn
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ lỗi lầm.
Voltaire

Giáo huấn Lời Chúa
 Cùng với các Tông Đồ và trải nghiệm đức tin qua các thế
hệ, chúng ta sống và trình bày đời sống đức tin mỗi ngày
để làm chứng…

Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thế tồn
tại duy nhất.
Jean jacques Rousseau

Thứ sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 26/4 * Cv 4, 1 – 12 * Gio 20, 19 – 31

Sự thật và tin tức là hai chuyện khác nhau.
Katharine Graham

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đấng ấy là tảng đá mà quý vị
là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc
tường.” (Cv 4 , 11)
 Cv 4, 1 – 12: Bị giới lãnh đạo Do Thái giáo bắt và tra hỏi,
Phê-rô và Gioan can trường lên tiếng làm chứng về Đức
Giê-su Ki-tô – Đấng trỗi dậy từ trong cõi chết…Các ông
đã thẳng thắn tuyên xưng Đức Ki-tô là tảng đá góc cho
công trình xây dựng Giáo Hội…
 Gio 20, 19 – 31: Một hình ảnh vô cùng ấm áp : Đức Giêsu – Sống – Lại đã dùng mẻ lưới đặc biệt để nói lên sự
hiện hữu của Người bên cạnh các Tông Đồ - và Giáo
Hội…Không những Người hiện diện mà Người còn lo lắng
để lúc nào trong đời Tông Đồ của mỗi người chứng luôn “
có sẵn than hồng với cá và bánh ở trên”…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Giáo huấn Lời Chúa
 Ước mong sao tất cả những con người lao lực sống đức
tin và làm chứng luôn thấy rằng Chúa chờ đâu đó ở mỗi
ngày sống của mình với “sẵn than hồng, cá và bánh”…
Danh ngôn
Tâm con người giống như sự nhảy dù : nó chỉ trở nên tốt đẹp
khi nó ở trong trạng thái mở bung ra.
Dalai Lama
Rốt cuộc chính những con người có cuộc sống nội tâm sâu sắc
và chân thực có thể đối phó tốt nhất với những điều khó chịu
của cuộc sống bên ngoài.
Evelyn Underhill
Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào
những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận
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EASTER VIGIL, CYCLE
First Reading: Genesis 1:1—2:2
God creates the heavens and the earth.
Responsorial Psalm: Psalm 104:1-2,5-6,10,1214,24,35 or Psalm 33:4-7,12-13,20-22
A song of praise to God, the Creator.
Second Reading: Genesis 22:1-18
God puts Abraham to the test.
Responsorial Psalm
Psalm 16:5,8-11
The Lord shows us the path of life.
Third Reading: Exodus 14:15—15:1
The Israelites pass through the Red Sea.
Responsorial Psalm: Exodus 15:1-6,17-18
The song of praise that the Israelites sang after crossing the
Red Sea.
Fourth Reading: Isaiah 54:5-14
The Lord promises to redeem Israel.
Responsorial Psalm: Psalm 30:2,4-6,11-13
A prayer of thanksgiving for God's redemption.
Fifth Reading: Isaiah 55:1-11
A call to return to the Lord who is merciful.
Responsorial Psalm: Isaiah 12:2-6
The Lord sends his salvation.
Sixth Reading: Baruch 3:9-15,32—4:4
Israel is told to follow the way of God's commandments.
Responsorial Psalm: Psalm 19:8-11
A prayer of praise for God's commandments.
Seventh Reading: Ezek iel 36:16-17a,18-28
The Lord will cleanse Israel for the sake of his holy name.
Responsorial Psalm: Psalm 42:3,5; 53:3,4
or Isaiah 12:2-3,4bcd,5-6 or Psalm 51:12-15,18-19
A prayer of praise for God who saves us.
Epistle
Romans 6:3-11
Those who have been baptized have died with Christ.
Responsorial Psalm
Psalm 118:1-2,16-17,22-23
God's mercy endures forever.
Gospel Reading: L uk e 24:1-12
The women go to the tomb to anoint Jesus' body and are
greeted by two men who announce that Jesus is risen.
Background on the Gospel Reading
Each of the four Gospels reports the discovery of the empty
tomb after Jesus' death. At the Easter Vigil each year, we read
from one of the Synoptic Gospels. This year we are in
Lectionary Cycle C and we read from the Gospel of Luke. On
Easter Sunday, the Gospel reading is always taken from the
Gospel of John.

been rolled away from the entrance. They enter the tomb but
do not see the body of Jesus. Before the women have drawn
any conclusions about this, they see two men dressed in
dazzling garments. The women are said to be terrified. When
these men speak to the women, they announce that Jesus has
been raised from the dead. As if to prove their announcement,
the men recall Jesus' own words to them. The women leave the
tomb and report to the others what they have seen and heard.
These women disciples were faithful followers of Jesus who
had probably served Jesus in many ways during his journeys.
Luke tells us that they remained present with Jesus on his way
to the crucifixion site and witnessed his death. They came to
the tomb that morning expecting to serve Jesus once again by
anointing his body. Instead, they were sent to minister in a
different way, as messengers to Peter and the apostles.
Yet the apostles do not believe the women. Luke reports that
the women's story seemed like nonsense. It is odd that Peter
goes to the tomb at all. Perhaps Peter knew these women well
enough to give their story credence. Perhaps he remembered
something that Jesus had said that led him to hope that the
women's story was more than nonsense. Without explaining
why, Luke tells us that Peter goes to the tomb to investigate
the women's story. He looks into the tomb, sees the burial
cloths alone, and then goes home amazed.
We see in Luke's Gospel that the Twelve (who now number
eleven because of Judas' betrayal) are identified as separate
from the other disciples. These men were identified as Jesus'
inner circle; they hold a position of authority in the community
of disciples. At the start of his ministry, Luke tells us that
Jesus chose the Twelve and named them apostles (Luke 6:1216). The word apostle means “one who is sent.” During his
lifetime, Jesus prepared these apostles to be his witnesses by
sending them to heal the sick, to exorcise demons, and to
proclaim the Kingdom of God.

Peter is singled out from among the Twelve. The authority of
Peter and the other apostles will continue to be described in
the Acts of the Apostles, which was written by the author of
the Gospel of Luke. We can trace our faith in Jesus'
Resurrection to these witnesses. Their teaching, their ministry,
and their bold proclamation of Christ's saving death and
Resurrection are the beginning of the Church's witness to
salvation through Christ.
www.loyolapress.com

In each of the four Gospels, we learn that it was the female
followers of Jesus who first went to the tomb. Luke reports
that the women from Galilee go to the tomb to anoint Jesus'
body, bringing with them the spices they had prepared. Luke
names three women who found the tomb empty: Mary
Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James.
Upon arriving at the tomb, the women find that the stone has
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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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