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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

CHIỀU CHÚA NHẬT BUỒN
Hôm ấy là ngày đầu tuần, vào buổi
chiều, có hai người bạn đồng hành
cùng đi về hướng Emmaus, trong tâm
trạng buồn rầu chán nản. Họ vừa bừng
tỉnh sau một giấc mộng không thành.
Họ bước theo một người Nadarét với
hy vọng sẽ được tham gia cuộc giải
phóng dân tộc, nhưng người Nadarét
ấy không còn nữa. Ông đã bị đóng
đinh vào thập giá. Nhưng quên làm
sao được khuôn mặt của một người
thầy, một người bạn, một người mà
các ông coi như là một tiên tri, một
người mà Phêrô đã tuyên xưng là Đức
Kitô. Vì thế các ông vừa đi vừa kể lại
cho nhau những kỷ niệm khó quên.

Đang lúc các ông lê bước, buồn sầu,
hoang mang như vậy thì bỗng có một
người thứ ba cùng đi theo một hướng.
Người lạ này có vẻ như muốn nhập
bọn đồng hành với hai ông. Các ông
đi chậm lại và người bạn đồng hành
mới đuổi kịp các ông. Ông bạn mới
này có vẻ tò mò, ông không ngần ngại
lên tiếng hỏi: Các anh vừa đi vừa trao
đổi với nhau về chuyện gì vậy? Các
ông đáp: Ông không biết chuyện gì
vừa mới xảy ra tại Giêrusalem ư?
Chuyện ông Giêsu người Nadarét đó.
Thế là các ông thuật lại đầu đuôi câu
chuyện cho ông bạn mới. Không ngờ
vừa nghe xong, ông bạn mới bèn
buông lời trách móc: Người đâu mà
tôi tăm ngu muội thế. Chưa kịp chống
đỡ, thì người bạn đồng hành với đã
thao thao bất tuyệt đem lời Kinh
Thánh ra để chứng minh rằng: Đức
Kitô phải chịu đau khổ rồi mới được
vinh quang.
Câu chuyện còn đang tiếp tục thì hai
ông đã đến nơi mình định đến. Với
tinh thần hiếu khách, các ông mời
người bạn mới vào quán trọ. Và thế là
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các ông nhận ra Ngài lúc bẻ bánh. Các
ông vội quay trở lại Giêrusalem để
đem tin mừng cho các anh em khác.
Các ông chưa kịp kể hết, thì đã được
các anh em khẳng định rằng Chúa đã
sống lại và hiện ra với Phêrô.
Niềm tin đã trở nên vững chắc, mọi
đau buồn đã tan biến, mọi ngờ vực
đều đã được giải toả. Chiều thứ nhất u
buồn đã được đổi thành chiều Chúa
nhật vui tươi. Cũng như hai môn đệ
trên đường Emmaus, một số tín hữu
hôm nay cũng đang rời bỏ
Giêrusalem, nghĩa là rời bỏ đức tin,
rời bỏ Giáo Hội. Đối với một số người
nào đó, chiều Chúa nhật đã trở thành
chiều Chúa nhật buồn. và có những
người tuy rời bỏ Giáo Hội, hoang
mang mất niềm tin nhưng vẫn chưa
dứt ra được cái quá khứ Kitô giáo của
mình. Nhất là đối với những người lớn
tuổi. Theo những bản thăm dò bên Âu
Mỹ, thì nhiều người bỏ đạo trong thời
niên thiếu, nhưng sau 60 tuổi thì lại
lục đục trở về. Tổng thống Mitterrand,
trong những ngày cuối đời, đã dí dỏm
trả lời người phỏng vấn ông về cái
chết: Nếu có Chúa, thì tôi tin rằng
Ngài sẽ nói với tôi: Cuối cùng thì ông
đã đã đến. Thôi, vào đi.
Thái độ hoài nghi của nhiều người
thời nay cuối cùng vẫn không hoàn
toàn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi lương
tâm mình bởi vì dù sao thì Người vẫn
hiện diện một cách nào đó trong cuộc
đời chúng ta như Người đã xác quyết:
Thầy ở cùng các con mọi ngày cho
đến tận thế. Và hình bóng của Người
có lẽ dễ cảm nhận hơn khi mà đường
đời chúng ta sắp chấm dứt.
https://gpcantho.com
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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 $4,090 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 III PHỤC SINH
BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ
đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả
những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời
tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này: Đức
Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa
anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những
phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh
em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định
và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những
kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử
thần, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của
cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho
Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Đavít đã nói về Người
rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở
bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan,
miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy
trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không
để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết
con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan
thánh Chúa'". Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Đáp: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh
(c. 11a).
1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Con thưa cùng Chúa: "Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia
nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng
của con". - Đáp.
2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là
điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn
đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ
không nao núng. - Đáp.
3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả
đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ
rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của
Ngài thấy sự hư nát. - Đáp.
4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy
hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới
muôn muôn đời! - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 1 Pr 1, 17-21
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Đấng không
thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em
hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất
khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát
mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ
truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên
tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác
thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ
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Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống
lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả
lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: x. Lc 24, 32
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng
con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt
sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng
tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc
đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang
khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa
Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên
không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi
vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là
Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở
Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong
thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa:
"Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là
một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ,
trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các
trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử
và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi
vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã
đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi,
quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và
không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra
bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra
thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói;
còn Người thì họ không gặp".
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên
tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy
rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê
đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh
Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người
giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người
rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày
sắp tàn". Người liền vào với các ông.
Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời
chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra
Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng
chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường
đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay
lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông
đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa
đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại
các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc
bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
http://www.dongcong.net/
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READINGS FOR THIRD SUNDAY OF EASTER
Reading: ACTS 2:14, 22-33

the world but revealed in the final time for you, who through
him believe in God who raised him from the dead and gave
him glory, so that your faith and hope are in God. The word of
the Lord.

A reading from the Acts of the Apostles.
Then Peter stood up with the Eleven, raised his voice, and
proclaimed: “You who are Jews, indeed all of you staying in
Jerusalem. Let this be known to you, and listen to my words.
You who are Israelites, hear these words. Jesus the Nazarene
was a man commended to you by God with mighty deeds,
wonders, and signs, which God worked through him in your
midst, as you yourselves know. This man, delivered up by the
set plan and foreknowledge of God, you killed, using lawless
men to crucify him. But God raised him up, releasing him
from the throes of death, because it was impossible for him to
be held by it. For David says of him: I saw the Lord ever
before me, with him at my right hand I shall not be disturbed.
Therefore my heart has been glad and my tongue has exulted;
my flesh, too, will dwell in hope, because you will not
abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your
holy one to see corruption. You have made known to me the
paths of life; you will fill me with joy in your presence. “My
brothers, one can confidently say to you about the patriarch
David that he died and was buried, and his tomb is in our
midst to this day. But since he was a prophet and knew that
God had sworn an oath to him that he would set one of his
descendants upon his throne, he foresaw and spoke of the
resurrection of the Christ, that neither was he abandoned to the
netherworld nor did his flesh see corruption. God raised this
Jesus; of this we are all witnesses. Exalted at the right hand of
God, he received the promise of the Holy Spirit from the
Father and poured him forth, as you see and hear.” The word
of the Lord.

Alleluia; LK 24:32
R. Alleluia, alleluia.
Lord Jesus, open the Scriptures to us; make our hearts burn
while you speak to us.
R. Alleluia, alleluia.
Gospel: LK 24:13-35
The holy gospel according to St. Luke.
That very day, the first day of the week, two of Jesus’ disciples
were going to a village seven miles from Jerusalem called
Emmaus, and they were conversing about all the things that
had occurred. And it happened that while they were
conversing and debating, Jesus himself drew near and walked
with them, but their eyes were prevented from recognizing
him. He asked them, “What are you discussing as you walk
along?” They stopped, looking downcast. One of them, named
Cleopas, said to him in reply, “Are you the only visitor to
Jerusalem who does not know of the things that have taken
place there in these days?” And he replied to them, “What sort
of things?” They said to him, “The things that happened to
Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and
word before God and all the people, how our chief priests and
rulers both handed him over to a sentence of death and
crucified him. But we were hoping that he would be the one to
redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since
this took place. Some women from our group, however, have
astounded us: they were at the tomb early in the morning and
did not find his body; they came back and reported that they
had indeed seen a vision of angels who announced that he was
alive. Then some of those with us went to the tomb and found
things just as the women had described, but him they did not
see.” And he said to them, “Oh, how foolish you are! How
slow of heart to believe all that the prophets spoke! Was it not
necessary that the Christ should suffer these Things and enter
into his glory?” Then beginning with Moses and all the
prophets, he interpreted to them what referred to him in all the
Scriptures. As they approached the village to which they were
going, he gave the impression that he was going on farther.
But they urged him, “Stay with us, for it is nearly evening and
the day is almost over.” So he went in to stay with them. And
it happened that, while he was with them at table, he took
bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With
that their eyes were opened and they recognized him, but he
vanished from their sight. Then they said to each other, “Were
not our hearts burning within us while he spoke to us on the
way and opened the Scriptures to us?” So they set out at once
and returned to Jerusalem where they found gathered together
the eleven and those with them who were saying, “The Lord
has truly been raised and has appeared to Simon!” Then the
two recounted what had taken place on the way and how he
was made known to them in the breaking of bread. The gospel
of the Lord.

Responsorial Psalm: PS 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11
R. (11a) Lord, you will show us the path of life.
1. Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the
LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and
my cup, you it is who hold fast my lot.
2. I bless the LORD who counsels me; even in the night my
heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at
my right hand I shall not be disturbed.
3. Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body,
too, abides in confidence; because you will not abandon my
soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to
undergo corruption.
4. You will show me the path to life, abounding joy in your
presence, the delights at your right hand forever.
Reading: 1 PT 1:17-21
A reading from the first letter of St. Peter.
Beloved: If you invoke as Father him who judges impartially
according to each one’s works, conduct yourselves with
reverence during the time of your sojourning, realizing that
you were ransomed from your futile conduct, handed on by
your ancestors, not with perishable things like silver or gold
but with the precious blood of Christ as of a spotless
unblemished lamb. He was known before the foundation of
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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THIRD SUNDAY OF EASTER, CYCLE A
First Reading: Acts 2:14,22-33
Peter and the apostles announce that Jesus has been
raised from the dead.
Responsorial Psalm: Psalm 16:1-2,5,7-11
God will show us the path of life.
Second Reading: 1 Peter 1:17-21
You were saved by Christ’s sacrifice.
Gospel Reading: Luke 24:13-35
Jesus appears to two disciples who are walking to
Emmaus.
Background on the Gospel Reading
On most Sundays during the Easter season in Cycle A,
our Gospel is taken from the Gospel of John. This week’s
Gospel, however, is taken from the Gospel of Luke. As in
last week’s Gospel, today’s Gospel shows us how the
first community of disciples came to believe that Jesus
had risen from the dead. In these stories we gain insight
into how the community of the Church came to be
formed.
When we read today’s Gospel, we may be surprised to
learn that these friends of Jesus could walk and converse
with him at some length yet not recognize him. Again we
discover that the risen Jesus is not always easily
recognized. Cleopas and the other disciple walk with a
person whom they believe to be a stranger; only later do
they discover that the stranger is Jesus. We learn that the
first community met and recognized Jesus in the breaking
of the bread, just as we meet Jesus in the Eucharist.
We can imagine the feelings of the two disciples in
today’s reading. They are leaving their community in
Jerusalem. Their friend Jesus has been crucified. Their
hope is gone. They are trying to make sense of what has
occurred, so that they can put the experience behind
them.

In the next part of the story, we find a model for our
Liturgy of the Eucharist. The disciples invite the stranger
(Jesus) to stay with them. During the meal in which they
share in the breaking of the bread, the disciples’ eyes are
opened; they recognize the stranger as Jesus. In the
Eucharist too we share in the breaking of the bread and
discover Jesus in our midst. Just as the disciples returned
to Jerusalem to recount their experience to the other
disciples, we too are sent from our Eucharistic gathering.
Our experience of Jesus in the Eucharist compels us to
share the story with others.
Family Connection
Families, as the domestic church, have the opportunity to
make the family meal a time of prayerful encounter with
one another and with Jesus. At a family meal we share
our experiences of the day and connect them with the
experiences of others in the family. We can also enjoy the
meal as an opportunity to reflect upon our family life in
light of Scripture. At their best our family meals can
connect us to Jesus too.
Choose a family meal this week to share one another’s
experiences of the week in a special way. Perhaps invite
family members to plan and prepare the meal together.
Begin the meal by reading today’s Gospel, Luke 24:1335. As you eat, talk together about how the disciples
discussed their experiences in Jerusalem and how they
came to understand them differently when Jesus
interpreted those events in the light of Scripture. Then
invite each family member to share the things that are
going on in his or her life. Consider what Jesus might say
to each person if he were sitting at your dinner table.
Conclude with a special prayer after your dinner. Pray a
prayer of blessing for each family member, asking that
Jesus continue to be present in each person’s life, helping
each one to be a better follower of Jesus. Conclude with a
Sign of Peace.
www.loyolapress.com

Jesus himself approaches the two men, but they take him
for a stranger. Jesus asks them what they are discussing.
He invites them to share their experience and
interpretation of the events surrounding his crucifixion
and death. When the two disciples have done so, Jesus
offers his own interpretation of his crucifixion and
resurrection, citing Jewish Scripture. In that encounter we
find the model for our Liturgy of the Word—what we do
each time we gather as a community for the Eucharist.
We reflect upon our life experiences and interpret them in
light of Scripture. We gather together to break open the
Word of God.
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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
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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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