CHÚA NHẬT
ĐẠI LỄ
CHÚA PHỤC SINH
Năm B
Easter Sunday

Ngày 4 tháng 4
năm 2021
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
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Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 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
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
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
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

Alleluia, Alleluia, Alleluia!
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT.
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Trong Kính Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đến mộ Chúa Giêsu và nhận ra tảng đá
chặn cửa đã được lăn ra khỏi mồ. Các ngài đã hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi và
tuyệt vọng khi thấy xác Chúa không còn trong ngôi mộ. Nhìn vào ngôi mộ
trống, tâm hồn đau khổ của các ngài càng cảm thấy trống vắng hơn. Mặc dù
theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Đường khổ giá và cái chết đau thương của Chúa Giêsu đã làm các môn đệ kinh
hoàng, sợ sệt, phân tán. Nhưng sự phục sinh của Chúa Giêsu đã quy tụ các môn
đệ trở về mái nhà Tiệc Ly.
Thực vậy, khi thấy Chúa sống lại, hiện ra và nghe nói: “Tại sao các ngươi lại đi
tìm kẻ sống nơi kẻ chết. Chúa đã sống lại”, tâm hồn các ngài đã bừng lên sức
sống mới thật mãnh liệt. Mừng lễ Chúa Phục Sinh năm 2021 khi thế giới vẫn
đang tiếp tục đối diện với dịch Covid-19, có thể chúng ta cũng cảm thấy lo
lắng, sợ hãi. Như các môn đệ chứng kiến ngôi mộ trống, nhìn thấy Chúa sống
lại, các ngài quên đi những sợ hãi, ưu phiền, thất vọng; lòng các ngài tràn đầy
phấn khởi, đem niềm vui Phục Sinh của Chúa đến cho anh chị em của mình.
Với sự xác tín vào vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy mừng vui lên, hãy
để Chúa biến đổi những ưu tư, lo lắng, sợ hãi, thất vọng của chúng ta thành
niềm vui, niềm hy vọng. Hãy chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh qua đời sống hy
sinh, phục vụ mọi người, đặc biệt những anh chị em túng thiếu, đói nghèo của
ăn, áo mặc hay nghèo nàn trong đời sống tâm linh.
Kính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em đại Lễ Chúa Phục Sinh tràn đầy Ơn Bình
An của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Chúng ta hãy tiếp tục là chứng nhân của
Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, hãy thay đổi cuộc sống cũ, hãy biết chết đi,
bỏ đi những tội lỗi, tính mê, nết xấu để cùng được sống lại hưởng phúc với
Chúa muôn đời.
Chân thành trong Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh 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

CUNG NGHINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 4 lúc 6 giờ 15 chiều, Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương
Xót Chúa. Sau đó, Thánh Lễ 7 giờ tối Chúa Nhật như thường lệ.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston là $88,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng,
vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm. Rất
mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Thành Viên
Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Đóng Góp (tính đến 28/3/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$38,560
43.8%
$49,440

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $22,163 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý
713.894.1159 ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
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

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính
mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải
theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.

CHÚC MỪNG
Luca Bùi Kim Long
Gioan Lei Iriving Jon
Thêrêsa Nguyễn Thanh Thúy
Phaolô Phùng Quốc

Thêrêsa Islbekova Zhazira
Maria Thêrêsa Lưu Mỹ Dung
Matthêu Nguyễn Tiến Trung

Giáo Xứ chúc mừng 7 Anh Chị Tân Tòng
lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm
trong đêm Vọng Chúa Phục Sinh.
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể cùng với Mẹ Maria
luôn đồng hành với các Anh Chị trong đời sống.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

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
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
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
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Thông-Jennifer 346.291.5267
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

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
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sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI: (Mt 28, 8 -15)
ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI!
Để diễn tả niềm tiếc thương với người mới chết, nhất là
người quá cố ấy là cha, mẹ, anh chị em hay con cháu của
chúng ta, thường chúng ta hay ra mộ để cắm nhang, đốt nến...
rồi khóc lóc thảm thiết... Hành vi này là lẽ thường tình và nó
cũng rất nhân văn! Qua nghĩa cử này, người ta vừa biểu lộ
niềm tiếc thương, vừa diễn tả tâm tình biết ơn với người đã
khuất.
Cũng trong tâm trạng ấy, nên hôm nay, thánh sử Mátthêu
trình thuật việc các phụ nữ đi ra mộ để khóc thương và xức
thêm dầu thơm vào xác Chúa. Họ là những người đã từng lặn
lội theo Đức Giêsu trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng,
vì thế, tình cảm Thầy và trò thật thắm thiết, keo sơn, nên
chuyện đi ra mộ để làm những việc trên là chuyện đương
nhiên nơi một người có lòng mến...
Tuy nhiên, những gì diễn ra trước mắt các bà khi các bà đi
ra mộ và chứng kiến đã là điều bất thường và không khỏi ngỡ
ngàng! Ngôi mộ thì trống; xác thì mất; lại xuất hiện các thiên
thần kèm theo lời loan báo giật gân: Chúa đã sống lại! Sự hốt
hoảng, hoang mang chen lẫn vui mừng đang mãnh liệt xâm
chiếm tâm hồn các bà.
Khi các bà còn đang quá bối rối, thì Đức Giêsu đã hiện ra
với các bà và cất lên tiếng nói thân thương hồi nào: "Chào chị
em!". Khi nhận ra Chúa, các bà hết đỗi vui mừng và sụp lạy
Ngài. Hành vi này cho thấy thái độ trân trọng, yêu mến và tôn
thờ mà các bà dành cho Đức Giêsu. Thái độ này đi ngược hẳn
với những động thái của nhóm Thượng tế và Kỳ mục! Họ là
những người vốn đã có kế hoạch xóa sổ con người Giêsu cũng
như những ảnh hưởng của Ngài trên dân chúng và trong xã
hội. Vì thế, họ lại tiếp tục đưa ra những kế sách mới, vu khống
cho các môn đệ là đang đêm đến lấy xác Đức Giêsu và loan tin
đồn là Ngài đã sống lại!
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vì thế, Đức Giêsu đã hiện ra
trực tiếp với các phụ nữ và trấn an các bà. Đồng thời ngay lập
tức, Ngài muốn cho các bà vượt qua tâm lý, tình cảm tự nhiên,
để đi đến một tình cảm trưởng thành và một tình yêu sứ vụ. Vì
thế, Ngài nói: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê.
Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".
Sứ điệp của Đức Giêsu trao ban cho các phụ nữ cũng chính
là sứ điệp cho mỗi người chúng ta hôm nay, đó là: sống và
loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho mọi
người, mọi nơi và mọi lúc.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết
yêu mến Chúa tha thiết như mẫu gương của các phụ nữ
hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng con khi đã yêu mến và
tin tưởng vào Chúa, thì cũng can đảm ra đi chia sẻ niềm tin
ấy cho người khác, để họ cũng gặp được niềm vui cứu độ
như chúng con. Amen.
THỨ BA: (Ga 20, 11-18)
YÊU ĐỂ TIN VÀ LÀM CHỨNG
Chuyện kể rằng: sau khi Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Fx.
Nguyễn Văn Thuận bị bắt một thời gian, người ta không còn
cách nào liên lạc được với ngài. Ngài đã đi vào cõi biệt vô âm
tín. Vì thế, giáo dân nghĩ là ngài đã chết trong tù, nên nhiều
người có lòng quý trọng, yêu mến và cảm phục ngài bởi nhân
đức anh hùng, nhất là lòng đạo đức, nhân từ, hiền hậu và yêu
thương, vì thế họ đã diễn tả lòng biết ơn và kính trọng của họ
với ngài bằng cách: cầu nguyện và xin lễ cầu hồn cho ngài.
Tuy nhiên, một thời gian sau, ngài được trả tự do và xuất hiện
trước công chúng... Tin vui mừng này loan đi cách nhanh
chóng, vì thế, chẳng mấy chốc, nhiều người đã biết được tin và
họ không ngừng tạ ơn Chúa, trong số những người vui mừng
nhất, có lẽ phải kể đến, đó chính là thân mẫu Đức Hồng Y.

Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy cảnh tang
tóc, sầu thương, u buồn, tuyệt vọng đang bao phủ tâm trạng
Maria Madalena! Bà buồn vì tình cảm mà bà dành cho Đấng
đã yêu thương và cứu thoát bà khỏi chết, thoát ra khỏi con
đường tội lỗi, ban những lời dạy tuyệt vời..., hơn nữa, sự hy
vọng của bà vào Đấng đã chữa lành mọi bệnh tật, làm cho kẻ
chết sống lại, hóa bánh ra nhiều... sẽ đem lại cho bà một chỗ
dựa vững chắc... Nhưng sau những trận đòn chí mạng, những
mệt nhọc của chặng đường lên Gôngôtha, và cuối cùng là cái
chết trên thập giá và được an táng trong mộ như bao nhiêu
người khác... đã làm cho bà thất vọng. Sự tuyệt vọng ấy đi đến
đỉnh điểm là ngay cả xác chết rồi mà cũng còn bị mất... Như
thế, đặt mình vào tâm trạng của bà, chúng ta mới thấy được sự
xót xa buồn tủi là dường nào!
Tuy nhiên, giữa cảnh sầu thương tang tóc ấy, đã bừng lên
một niềm vui vô đối, không gì có thể sánh bằng, đó là Tin
Mừng Phục Sinh. Phần thưởng của Đức Giêsu dành cho bà
chính là cho bà thấy Ngài và Ngài đã gọi tên bà một cách thân
mật, ngọt ngào: “Maria”.
Gọi tên là dấu chỉ thân mật của Thầy và trò, của cha mẹ với
con cái, của người mục tử với đoàn chiên. Gọi tên là dấu nhận
và biết cách cụ thể, là bảo vệ chở che.
Vì thế, khi vừa nghe thấy Thầy gọi tên mình, bà đã vội
vàng thưa: “Rapbuni” (nghĩa là: lạy Thầy).
Nếu việc gọi tên là dấu chỉ, cách thức cho biết người được
gọi thuộc về người gọi và người gọi phải có bổn phận với
người mà họ đã gọi, thì khi người được gọi nghe thấy và thưa
lại chính là sự xác minh cách cụ thể mối tương quan trên.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta về Bí tích
Thánh Tẩy đã lãnh nhận. Khi lãnh nhận Bí tích này, chúng ta
được đổi tên thành Kitô hữu và được gọi vào hàng con cái của
Thiên Chúa và được thông phần vào sự sống của Đức Kitô
phục sinh.
Đứng trước hồng ân lớn lao đó, chúng ta không ngừng tạ ơn
Chúa và lo sống xứng đáng bổn phận của mình. Nhất là trở
nên chứng nhân của Chúa phục sinh trong môi trường và xã
hội hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho chúng con biết
nhận ra tình thương của Chúa khi Chúa phục sinh chúng
con từ đau khổ, tội lỗi thành bình an, hạnh phúc và niềm vui
qua Bí tích Rửa Tội khi mỗi người chúng con được mang
một tên mới và thuộc về Chúa. Amen.
THỨ TƯ: (Lc 24,13-35)
LỜI CHÚA ĐEM LẠI NIỀM VUI VÀ HY VỌNG
Xem lại CN III Phục Sinh A
Có những dấu chỉ, biến cố, sự kiện, khi nhắc đến, người ta
nghĩ ngay tới một người hay nhóm người liên hệ.
Cũng vậy, hôm nay, khi nói đến làng Emmaus, người ta nghĩ
ngay đến sự kiện, biến cố liên quan trực tiếp đến Đức Giêsu
phục sinh. Emmaus cách Giêrusalem khoảng 29 km. Đây là
đoạn đường mà hai môn đệ đã đi sau cái chết của Đức Giêsu.
Con đường Emmaus mà hai môn đệ hồi hương lần này là
con đường mang đậm tâm trạng buồn chán và côi cút của hai
môn đệ khi các ông trở về trong nỗi thất vọng vì lý tưởng sụp
đổ. Buồn vì người Thầy quý yêu đã bị người ta giết chết cách
oan nghiệt, phũ phàng. Thất vọng vì Thầy mình đã bị ngã gục
cách ê chề dưới bàn tay hung ác của con người. Vì thế, tương
lai, lý tưởng, vận mạng của mình cũng sụp đổ tan tành.
Những bước đi thất thểu và lầm lũi khi trời đã về chiều,
cộng thêm sự cực nhọc, đói khát đã làm cho tinh thần và thể
xác, cả hai cùng uể oải.
Đang mang tâm trạng u ám như vậy, Đức Giêsu đã hiện ra
với hai ông và bộ hành cùng họ. Ngài nhỏ to chuyện đời,
chuyện đạo với các ông. Tuy nhiên, vì nỗi kinh hoàng của

cuộc khổ nạn, và nhất là cái chết tức tưởi trên thập giá của
Thầy mình, nên các ông không hề nghĩ rằng Đấng đã chết thì
cũng là Đấng Phục Sinh đang hiện ra và trò chuyện với các
ông.
Tuy nhiên, lòng họ chỉ bừng sáng lên khi Ngài kể chuyện
Kinh Thánh, và nhất là niềm hy vọng được nhóm lên nhờ việc
Ngài soi sáng để các ông hiểu được về sứ vụ của Đấng Cứu
Thế qua những đoạn Thánh Kinh nói về Ngài. Nhưng lòng họ
vẫn nặng trĩu u buồn, nên Đức Giêsu giờ này vẫn chỉ là một vị
khách quý trong tâm tưởng của họ.
Chỉ khi trời đã tối và các ông mời Ngài ở lại với và dùng
bữa với tư cách là khách mời, rồi cũng lúc này, Đức Giêsu làm
những cử chỉ quen thuộc như lúc sinh thời, khi ấy họ mới nhận
ra và lòng họ bừng cháy lên niềm tin tưởng, hân hoan vì những
lời Kinh Thánh nói về Ngài đã thực sự ứng nghiệm.
Tâm trạng của hai môn đệ này được ví như thửa đất khô
cằn nay được nước tưới..., nên lập tức, họ đã quay lại với cộng
đoàn và không ngừng tuyên tín những điều đã thấy, đã nghe
cho những anh em còn ở lại Giêrusalem.
Sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy cho ta những bài học sau:
Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ
đường chúng ta đi.
Thánh Thể là niềm hy vọng, an ủi, là chóp đỉnh của cuộc
đời chúng ta.
Khi đã lãnh nhận được niềm vui của Lời Chúa và sức sống
nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng hãy lên đường để làm
chứng và loan báo về Chúa cho người khác như hai môn đệ
trên đường Emmaus hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin hãy đến và hiện diện
trong cuộc đời chúng con, để cuộc đời chúng con có Chúa là
niềm vui, bình an, hạnh phúc. Xin cũng cho chúng con biết
sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh của
Chúa đến với những người đang thất vọng và đau khổ.
Amen.

THỨ NĂM: (Lc 24, 35-48)
“BÌNH AN CHO ANH EM”
Xem lại CN III Phục Sinh B
Trong cuộc sống, chúng ta thấy có nhiều người vênh vang
tự đắc, kiêu ngạo, ích kỷ, bất nhân và luôn tìm cách hại người
khác bằng nhiều thủ đoạn...! Lại có những người tự ty, buồn
khổ, chán trường, thất vọng và đôi khi lại tìm đến cái chết để
kết liễu cuộc sống mà họ cho là “bể khổ” trần ai.
Cả hai lựa chọn trên đều không tốt và không có hậu. Như thế,
họ đều là những người gây gương xấu. Nguyên nhân cốt lõi
của vấn đề khiến cho họ có những lựa chọn như vậy là: không
có bình an thực sự trong tâm hồn.
Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao
trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ
trên đường Emmaus báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với
các ông.
Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy
Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các ông.
Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi Phục
sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài
ban cho các ông là: “Bình an cho anh em”.
Đây là lời trấn an, sau hàng loạt những ngày đen tối trong
lo âu sợ hãi...
Khi ban bình an cho các ông, Đức Giêsu muốn gạt đi nơi họ
lòng sợ hãi đến tự ty, sự ngờ vực đến thất vọng... và khơi gợi
lên trong lòng họ niềm tin và sự gắn bó với sứ vụ mà Ngài sắp
trao phó.
Cũng từ đây, Đức Giêsu đã khai mở lòng trí để họ nhớ lại
những đoạn Kinh Thánh đã nói trước về Ngài cũng như sứ vụ
cứu chuộc mà Ngài đã thi hành.
Đến đây, các ông xác tín chính là Thầy mình đang hiện

diện ở giữa họ, nên họ vui mừng khôn tả.
Chính niềm vui và bình an của Chúa phục sinh đã làm cho
các môn đệ quên hết sợ hãi và lo lắng, vì thế, các ông đã sẵn
sàng ra đi loan báo Tin Mừng, bất chấp mọi gươm đao hay đầu
rơi máu đổ. Hơn nữa, các ngài còn coi những đau khổ đó là
phần thưởng Chúa ban. Điều này đã được sách Công Vụ Tông
Đồ nghi lại: “Chúng tôi vui mừng hân hoan vì thấy mình xứng
đáng được chịu khổ vì Đức Kitô”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm
tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Trở thành nhân
chứng của Ngài khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.
Nhưng trước hết, chúng ta phải có được sự bình an của Chúa
trong tâm hồn, để đẩy lui những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức
giận, hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo..., có thế, chúng ta mới trở
nên chứng nhân của Chúa cách đúng nghĩa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban bình an của Chúa
xuống cho chúng con, xin cho chúng con sau khi đã đón
nhận được bình an của Chúa thì cũng biết chia sẻ bình an
đó cho anh chị em chúng con. Amen.
THỨ SÁU: (Ga 21,1-14)
“CHÚA ĐÓ!”
Xem lại Chúa nhật III Phục sinh C.
Sau khi nhận tin báo từ Maria Madalêna là các ông sẽ được
thấy Đức Giêsu phục sinh tại Galilê (x. Mt 28,10). Tuy nhiên,
ngày và giờ thì không biết, nên trong khi chờ đợi, các ông đã
tranh thủ đi đánh cá. Tuy nhiên, lần ra quân đầu tiên của các
ông đã thất bại.
Thánh sử Gioan trình thuật: họ thức suốt đêm để đánh cá,
nhưng tới sáng, họ vẫn trắng tay, không bắt được con cá nào!
Vì thế, họ sửa soạn giặt lưới để đi nghỉ sau một đêm vất vả
cực nhọc. Đúng lúc ấy, Đức Giêsu hiện ra và đứng trên bãi
biển gọi các ông với những từ rất thân thương, gần gũi: “Này
các chú, không có gì ăn ư”. Khi họ đáp không có, Đức Giêsu
truyền lệnh cho họ thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt
được cá. Kết quả đúng như lời Đức Giêsu nói. Tổng tất cả là
153 con. Ngay lập tức, người môn đệ được Đức Giêsu thương
mến nhận ra Thầy của họ và reo lên: “Chúa đó!”.
Tin Mừng chúng ta vừa nghe, tác giả cho biết đây là lần thứ
ba Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Tuy nhiên, lần này có
những điểm đặc biệt vì ngoài việc củng cố niềm tin, chúng ta
thấy có những tình tiết khác:
Thứ nhất, vâng lời Chúa thì sẽ được thành công cách mỹ
mãn hơn cả suy tính của con người. Có Chúa mọi chuyện sẽ
được êm đẹp. Thuyền đầy cá và lưới không rách chứng minh
điều đó.
Thứ hai, qua mẻ cá lạ với 153 con, muốn nói lên các ông sẽ
là lưới người như lưới cá và ơn cứu độ phải được loan đi đến
với hết mọi người, mọi nơi và mọi thời.
Thứ ba, công cuộc truyền giáo là của mọi người, không
riêng rẽ. Vì thế, sự hiệp nhất để cùng nhau thi hành sứ vụ là
điều cần thiết. Một mình không thể chu toàn. Lưới đầy cá và
phải nhờ các thuyền khác cùng kéo lên cho thấy đặc tính này.
Cuối cùng, yêu mến thì sẽ nhận ra Chúa và đi vào mối
tương quan mật thiết với Ngài cách đặc biệt như Gioan.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào
quyền năng của Chúa. Sống tín thác vào Ngài ngay trong
những biến cố đau buồn, thất vọng nhất của cuộc đời. Sống
tình hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho Chúa trong thời
đại chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho
chúng con. Xin củng cố lòng mến và ban cho chúng con
những ơn cần thiết để chúng con chu toàn trách nhiệm
Chúa trao phó trong cuộc đời. Amen.

THỨ BẢY: (Mc 16, 9-15)
HÃY ĐI VÀ LOAN BÁO

phải là điểm quy chiếu, là nội dung của lời rao giảng, chứ
không phải là đối tượng hay tin nào khác...
“Loan báo cho mọi loài thụ tạo”, điều này muốn nói lên 3
chiều kích của sứ vụ: chiều dài tức là mọi lúc, chiều ngang là
mọi nơi và chiều sâu là mọi người.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Mỗi người
đều được Chúa tin tưởng và yêu thương để trao phó sứ vụ loan
báo Tin Mừng của Ngài cho muôn dân.
Tuy nhiên, muốn rao giảng về Chúa cho mạnh mẽ thì người
rao giảng phải là người xác tín mạnh mẽ như Maria Mácđala,
hai môn đệ ở Emmau và các tông đồ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho Tin Mừng phục sinh của Chúa
luôn được chúng con loan báo đến tận chân trời góc bể.
Nhưng tiên vàn, xin cho cả cuộc sống chúng ta trở thành sứ
điệp Phục Sinh cho mọi người. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Tại nhiều công ty, xí nghiệp, cuối năm, người ta hay có
buổi tổng kết để rút ưu - khuyết điểm cho năm tới.
Hôm nay, tác giả Máccô cũng trình thuật một bài tổng hợp
các lần hiện ra của Đức Giêsu với cá nhân; tập thể; với phụ nữ
và đàn ông, cũng như diễn biến tâm trạng của từng lần... Cuối
cùng là lệnh truyền sai đi để loan báo Tin Mừng mà các ông đã
chứng kiến và tin: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
“Hãy đi”: đây chính là mệnh lệnh chứ không phải là lời
khuyên. Lệnh truyền này được khởi đi sau khi Chúa đã phục
sinh. Điều này cho thấy: Tin Mừng và niềm vui phục sinh phải
là đích đến của người tông đồ.
“Loan báo Tin Mừng”: khi loan báo, Đức Giêsu – Kitô

EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD
First Reading: Acts of the Apostles 10:34a,37-43
Peter preaches about Jesus' life, death, and resurrection.

understood that grave robbers would have taken the burial
cloths together with the body).

Responsorial Psalm: Psalm 118:1-2,16-17,22-23
Rejoice in this day of the Lord.

The Gospel passage concludes, however, that even having
seen the empty tomb and the burial cloths, the disciples do not
yet understand about the Resurrection. In the passage that
follows, Mary of Magdala meets Jesus but mistakes him for
the gardener. In the weeks ahead, the Gospel readings from
our liturgy will show us how the disciples came to believe in
Jesus' Resurrection through his appearances to them. Our
Easter faith is based on their witness to both the empty tomb
and their continuing relationship with Jesus—in his
appearances and in his gift of the Holy Spirit.

Second Reading: Colossians 3:1-4 or 1 Corinthians 5:6b-8
Colossians: Having been raised by Christ, be concerned with
what is above.
1 Corinthians: Let us celebrate this feast with new yeast.
Gospel Reading: John 20:1-9
Mary of Magdala finds that the stone has been removed from
Jesus' tomb.

Family Connection
In the Easter Gospel we hear about how the disciples found
the tomb empty three days after Jesus' death. We are also told
that they do not yet understand the Scriptures or that Jesus had
been raised from the dead. That understanding gradually
unfolded for the disciples as they began to experience the risen
Lord. Similarly, our understanding of Jesus' Resurrection
unfolds for us throughout our lives. In the weeks ahead, we
will hear how the first disciples moved from confusion, doubt,
and skepticism to faith. Their experience can teach us how we
too might receive this gift of faith from God.

Background on the Gospel Reading
Today we begin the Easter Season, our 50-day meditation on
the mystery of Christ's Resurrection. Our Gospel today tells us
about the disciples' discovery of the empty tomb. It concludes
by telling us that they did not yet understand that Jesus had
risen from the dead. Thus, the details provided are not
necessarily meant to offer proof of the Resurrection. The
details invite us to reflect upon a most amazing gift, that is
faith in Jesus and his Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus' empty tomb was
first discovered by women. This is notable because in firstcentury Jewish society women could not serve as legal
witnesses. In the case of John's Gospel, the only woman
attending the tomb is Mary of Magdala. Unlike the Synoptic
accounts, John's Gospel does not describe an appearance of
angels at the tomb. Instead, Mary is simply said to have
observed that the stone that had sealed the tomb had been
moved, and she runs to alert Simon Peter and the beloved
disciple. Her statement to them is telling. She assumes that
Jesus' body has been removed, perhaps stolen. She does not
consider that Jesus has been raised from the dead.

Gather your family members and ask them to share what they
know about the events that happened in the days after Jesus'
crucifixion. Invite your family to imagine that they are among
Jesus' first disciples. Read together today's Gospel, John 20:19. Reflect together on the Gospel with questions such as these:
If you had been among the first disciples who heard that the
stone had been removed from Jesus' tomb and that Jesus' body
was no longer there, what would you think? What did Mary of
Magdala, Simon Peter, and the disciple whom Jesus loved
think had happened? Recall that this experience is the first
indication Jesus' disciples have that he is risen. Throughout the
Easter season, we will learn more about how the disciples
came to believe that Jesus had been raised from the dead.

Simon Peter and the beloved disciple race to the tomb,
presumably to verify Mary's report. The beloved disciple
arrives first but does not enter the tomb until after Simon
Peter. This detail paints a vivid picture, as does the detail
provided about the burial cloths. Some scholars believe that
the presence of the burial cloths in the tomb offers evidence to
the listener that Jesus' body had not been stolen (it is
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Pray together using today's psalm, Psalm 118: “This is the day
the Lord has made; let us rejoice and be glad.”
www.loyolapress.com
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