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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần bát nhật Phục sinh ngày
28 tháng 3
Bài đọc: Cv 2, 14. 22-32
Đáp ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Phúc âm: Mt 28, 8-15
• Thứ Ba trong tuần bát nhật Phục sinh ngày 29
tháng 3
Bài đọc: Cv 2, 36-41
Đáp ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22
Phúc âm: Ga 20, 11-18
• Thứ Tư trong tuần bát nhật Phục sinh ngày 30
tháng 3
Bài đọc: Cv 3, 1-10
Đáp ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Phúc âm: Lc 24, 13-35
• Thứ Năm trong tuần bát nhật Phục sinh ngày
31 tháng 3
Bài đọc: Cv 3, 11-26
Đáp ca: Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9
Phúc âm: Lc 24, 35-48
• Thứ Sáu trong tuần bát nhật Phục sinh ngày
1 tháng 4
Bài đọc: Cv 4, 1-12
Đáp ca: Tv 117, 1-2 và 4. 22-24. 25-27a
Phúc âm: Ga 21, 1-14
• Thứ Bảy trong tuần bát nhật Phục sinh ngày
2 tháng 4
Bài đọc: Cv 4, 13-21
Đáp ca: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21
Phúc âm: Mc 16, 9-15
• Chúa Nhật thứ 2 Phục sinh, kính lòng thương
xót Chúa, ngày 3 tháng 4
Bài đọc I: Cv 5, 12-16
Đáp ca: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a
Bài đọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19
Phúc âm: Ga 20, 19-31

T hông B áo
Xưng tội và rước lễ lần đầu
Ngày Xưng Tội & Rước Lễ Lần Đầu được ấn
định vào Chúa nhật 15 tháng 5 năm 2016, trong

thánh lễ 10:30 AM, giáo xứ sẽ có 36 em thiếu
nhi được rước lễ lần đầu. Để chuẩn bị cho ngày
này, quý phụ huynh sẽ tham dự phiên họp lúc
12:00pm Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, tại phòng
học lớp 4, trên lầu nhà thờ. Ngoài ra, quý phụ
huynh sẽ dự tĩnh tâm và lãnh bí tích hoà giải vào
tối thứ Ba, ngày 10 tháng 5, từ 7:00pm-9:00pm.
Với các ứng viên sẽ rước lễ lần đầu, các em sẽ
tĩnh tâm, tập nghi thức và ôn tập vào thứ Bảy
ngày 30 tháng 4, từ 9:30am đến 3:00pm; các
em sẽ xưng tội lần đầu vào thứ Bảy, ngày 14
tháng 5, từ 10:00am đến 1:00pm.

Thường huấn các thừa tác viên trao Mình
Thánh Chúa & ban Phụng vụ
Giáo xứ tổ chức 2 buổi học dành cho các thừa
tác viên trao Mình Thánh Chúa và ban Phụng
vụ vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 4 và Chúa Nhật
ngày 10 tháng 4, tại nhà thờ, vào lúc 9:00am
và 11:30am, ngay sau các thánh lễ 8:00am và
10:30am Chúa Nhật. Thời lượng mỗi buổi học
kéo dài khoảng 30 phút, nhằm giúp các thừa
tác viên phụng vụ cập nhật thêm kiến thức về
việc cử hành phụng, và những quy định của Hội
thánh. Kính mời tất cả các thừa tác viên phụng
vụ và bổn đạo ghi danh tham dự khoá học tại
tiền sảnh nhà thờ.

Ghi Danh Giáo Lý Hôn Nhân
Giáo xứ tổ chức lớp giáo lý hôn nhân gồm 8
buổi chiều Chúa Nhật từ 3:30 - 5:30 pm, bắt
đầu ngày 5 tháng 6 và kết thúc 24 tháng 7 năm
2016, dành cho tất cả những ai chuẩn bị bước

vào đời sống hôn nhân, theo quy định của hội
thánh Công giáo. Học viên lấy đơn ghi danh tại
bàn thông tin, điền đơn, và nộp cho Ban Lễ Tân
sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật, hoặc gửi về địa chỉ
văn phòng giáo xứ các thánh Tử đạo Việt Nam
RVA, trước ngày 29 tháng 5 năm 2016.

Ghi Danh Giáo lý & Việt ngữ Niên Khóa
2016-2017
Các em thiếu nhi được tròn 6 tuổi vào tháng 9
năm 2016, và sẽ bắt đầu học lớp một tại các
trường phổ thông, sẽ được phụ huynh ghi danh
cho các em vào học lớp một Giáo lý và lớp
mẫu giáo Việt ngữ. Các cháu được tròn 5 tuổi
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Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm C
tính đến tháng 9 năm 2016, sẽ được ghi danh
vào lớp mẫu giáo Giáo lý. Các cháu nào rửa tội
bên ngoài nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Richmond, xin phụ huynh đính kèm chứng thư
Rửa tội khi nộp đơn ghi danh. Ngoài ra, cha mẹ
của các em thiếu nhi học giáo lý phải cam kết
nêu gương sáng sống đạo: 1) đi dâng lễ ngày
Chúa Nhật, 2) nhiệt thành tham gia những việc
thiện nguyện tại nhà thờ, 3) sẵn sàng cộng tác
với thầy cô hướng dẫn giáo lý cho con em của
mình. Lịch ghi danh vào các Chúa Nhật ngày
17 & 24 tháng 4; ngày 1 & 8 tháng 5, sau mỗi
thánh lễ tại tiền sảnh nhà thờ. Đơn ghi danh sẽ
được phát cho các em thiếu nhi vào Chúa Nhật
ngày 10 tháng 4. Phụ huynh nào ghi danh trước
ngày 24 tháng 4 sẽ được bớt $10.00 mỹ kim
cho mỗi bộ đơn. Hạn chót ghi danh là ngày 8
tháng 5 năm 2016.

Nhóm trẻ “Youths Embracing Services” (YES)
Với ý thức làm sạch môi trường và đóng góp
phúc lợi xây dựng giáo xứ, xin quý vị cộng tác
với các bạn trẻ bằng cách thu gom các ♻ DỤNG
CỤ VIẾT ♻ và bỏ vào thùng tái chế ở trong hội
trường giáo xứ. Ngoài ra, theo thỉnh cầu của các
em thiếu nhi và giới trẻ, trong phiên họp các Hội
đoàn và Hội đồng Mục vụ ngày 16 tháng 2 năm
2016, các cử toạ đã đồng ý cho di dời các thùng
đựng tàn thuốc lá ra phía sau nhà thờ, cách nhà
thờ và hội trường từ 20 đến 25 feet, phù hợp với
quy định của luật dân sự về an toàn sức khoẻ và
bảo vệ môi trường. Chân thành cám ơn quý vị!
Every time you use up a ♻ WRITING INSTRUMENT ♻ save & drop the pens, mechanical
pencils, markers, highlighters, and permanent
markers in the recycling bin at our church’s hall
to not only help keep the environment clean but
also make a contribution to our church’s building funds. Please let Justin Nguyen know if you
have any questions or concerns.

Tin vui từ thương hiệu Kroger
Bổn đạo được khuyến khích gây quỹ cho giáo
xứ bằng cách trở thành khách hàng của thương
hiệu Kroger, xin quý vị lấy đơn ghi danh để tại
tiền sảnh nhà thờ, điền 4 thông tin sau: 1) tên
đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3) địa chỉ điện thư, 4) và

số điện thoại. Sau khi điền đủ thông tin, quý vị
để lại mẫu đơn này tại tiền sảnh nhà thờ, giáo
xứ sẽ ghi danh và gia hạn mỗi năm cho quý
vị. Nhân đây, giáo xứ chia sẻ tin vui là thương
hiệu Kroger đã chuyển cho giáo xứ $252.55 vào
tháng 4, do 57 khách hàng đã ghi danh là thành
viên của giáo xứ. Cách đây 3 tháng, Kroger cũng
đã chuyển cho giáo xứ $100.98, do 33 khách
hàng đã ghi danh vào lúc đó. Theo đó, nếu càng
có nhiều bổn đạo ghi danh làm thành viên Kroger, giáo xứ càng thu được thêm lợi tức cho
việc phát triển giáo xứ. Chân thành cảm ơn sự
cộng tác nhiệt thành của quý vị.

Gây quỹ từ thương hiệu “Smile.Amazon.com”
Bổn đạo mua hàng từ thương hiệu “Smile.Amazon.com” sẽ giúp giáo xứ hưởng lợi 0.5% giá trị
sản phẩm, Khi mua hàng, quý vị nhập tên của
giáo xứ là “Church of the Vietnamese Martyrs”
bên cạnh dòng chữ “Supporting”. Quý vị có cơ
sở thương mại, xin vui lòng phổ biến thông tin
này cho khách hàng giúp nhà thờ gây quỹ từ
“Smile.Amazon.com”.

An toàn bãi đậu xe
Giáo xứ có thư khuyến cáo để trên gạt nước
xe, và có thể sẽ đăng bảng số xe trong bản
tin mục vụ, đối với những chiếc xe đậu không
đúng hướng, không đúng vị trí, hoặc di chuyển
ngược đường trong bãi đậu xe. Vì sự an toàn
cho chính quý vị, xin quý vị tuân thủ những chỉ
thị của nhân viên hướng dẫn và lịch sự với tất
cả mọi người.

Quỹ phát triển giáo xứ
Các thánh lễ Vọng và Chúa Nhật Phục sinh ngày
27 tháng 3 sẽ có xin dâng cúng lần 2 cho quỹ
phát triển giáo xứ.

Thiện nguyện viên trường thánh Vinh Sơn Liêm

Thiện nguyện viên giúp việc Trường Thánh Vinh
Sơn Liêm từ 1:30pm đến 2:00pm: Chúa Nhật 3
tháng 4 là anh Nguyễn Mỹ. Chúa Nhật ngày 10
tháng 4 là anh Trương Dụng.

Thu Nhập GX
Hiện kim

Phân Ưu

Ngân phiếu

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình ông bà
Phạm Viết Khiết về sự qua đời của người thân là
ông Phêrô Nguyễn Văn Nghĩa tại California. Giáo
xứ chân thành phân ưu và hiệp nguyện với gia
đình tang quyến. Nguyện xin Chúa thương đón
nhận linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa.

Tổng cộng $

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình anh
chị Nguyễn Lê Sang & Phan Nhụy về sự ra đi
của người anh rể là ông Phêrô Phan Vĩnh, sinh
ngày 9 tháng 1 năm 1957, mất ngày 24 tháng 3
năm 2016 tại Úc. Giáo xứ chân thành phân ưu
và hiệp nguyện với gia đình tang quyến. Nguyện
xin Chúa thương dẫn đưa linh hồn Phêrô về miền
ánh sáng Phục sinh vĩnh cửu.

Chúc mừng
Giáo xứ chân thành chúc mừng ba ứng viên
dự tòng lãnh nhận bí tích khai tâm trong đêm
vọng Phục sinh: 1) em Joan of Arc Trần Lệ
Kimberly, 2) chị Mary Magalene Võ Thị Thiết,
3) anh Phanxicô Lâm Quốc Kỳ; và một ứng
viên lãnh nhận bí tích Thánh Thể & thêm sức là
anh Antôn Phan Anh Quân. Nhân đây, giáo xứ
chân thành cảm ơn quý thầy cô ban giảng huấn
chương trình giáo lý Dự tòng, quý vị cha mẹ lãnh
trách nhiệm đỡ đầu các ứng viên. Nguyện xin
ơn thánh của
Chúa Kitô mà quý vị đã lãnh nhận trong đêm
Vọng Phục sinh tiếp tục gia tăng và chan hòa
cuộc sống của toàn thể quý anh chị em.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

$

3194
$

865

4059

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 2 Phục sinh – Kính lòng thương
xót Chúa - năm C
Phúc âm: Ga 20, 19-31
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các
môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ
người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các
ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong,
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các
môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người
lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như
Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh
em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và
bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh
em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em
cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông
khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với
ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma
đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không
đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có
tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su
lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với
các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến,
đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh
em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón

tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay
ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng
nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người:
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”
29
Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh
tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa
trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó
không được ghi chép trong sách này. 31 Còn
những điều đã được chép ở đây là để anh em tin
rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa,
và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
30

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
1. Các môn đệ của Đức Giêsu cần xác tín rằng
Đấng đang sống giữa họ cũng chính là Đấng
đã chết trên thập giá; các ông cũng phải nhận
biết rằng Người vẫn mang những vết tích của
cuộc Thương Khó, dù đã sống lại; Người chính
là “Con Chiên đứng như thể đã bị giết” (Kh 5,6).
Các vết thương ấy là dấu chứng tỏ tình yêu vô
biên của Người, nhưng cũng là dấu cho thấy sự
tàn ác của loài người: dấu của tình yêu vô biên,
để họ luôn luôn tin tưởng dấn thân; dấu của sự
tàn ác con người, để họ có cái nhìn thực tế,
biết rằng mình dấn thân vào trong thế giới nào.
2. Tôma đã tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu
theo cách chưa ai làm: “Lạy Chúa của con và lạy
Thiên Chúa của con”. Ông đã đi theo con đường
dài hơn con đường của các anh em, nhưng đã
đến gần Đức Giêsu hơn. Đối với cá nhân ông,
Đức Giêsu là Đức Chúa và là Thiên Chúa. Ông
tin, ông quy phục Đức Giêsu, ông bày tỏ niềm
tin vào Người. Maria Mácđala cũng như các môn
đệ đã tin vào Đức Giêsu như là Đức Chúa. Tương
quan của họ với Người nay có giá trị vĩnh viễn
và trọn vẹn, bởi vì Đức Chúa ấy chính là Thiên
Chúa. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa đang tìm
đến gần con người để ban cho con người sự
sống đời đời. Tôma nhận biết Đức Giêsu như
thế và gắn bó với Người. Do đó, người nào chỉ
nói đến một Tôma thiếu lòng tin, là quên mất
là ông đã đạt đến niềm tin nào nhờ sự trợ giúp
của Đức Giêsu. Thật ra các tông đồ đều thấy
tin vào sự Phục Sinh là điều không dễ chút nào!
3. Chúng ta thấy Đức Giêsu để cho mình được
nhận biết bởi bà Maria Mácđala, bởi người môn
đệ Người yêu mến và bởi Tôma theo cách khác
nhau. Đây là nét đặc trưng của Tin Mừng Gioan.
Các “dấu chỉ” hoặc các “bằng chứng”, được
thích ứng với từng người. Đức Giêsu thuận theo
các đòi hỏi của mỗi người. Rồi Người đưa mỗi
người đến với đức tin ở bên kia các dấu chỉ ấy.
Luôn luôn cần những dấu chỉ, nhưng cũng phải

luôn luôn vượt qua các dấu chỉ. Đàng khác, kinh
nghiệm đức tin của mỗi người phải được đối
chiếu với kinh nghiệm đức tin của cộng đoàn.
4. Nghe lời “Phúc cho những người không thấy
mà tin”, chúng ta cảm thấy phấn khởi vì chúng
ta đâu có được thấy Đức Giêsu bằng xương
bằng thịt! Nhưng tại sao lại “có phúc” có lẽ
chúng ta nghĩ rằng bởi vì tin dù không thấy thì
khó hơn, nên có công trạng hơn. Thật ra, “có
phúc” là vì niềm tin này trung thực hơn, tinh
trong hơn. Người nào thấy thì đã có sự chắc
chắn, có chứng cớ không thể chối cãi về một
sự kiện, nhưng như thế thì không phải là đức tin.
5. Hôm nay, ngày lễ “Lòng Thương xót Chúa”
mà Đức cố giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã thiết
lập ngày 30-4-2000, chúng ta nhớ đến hình ảnh
Đức Giêsu từ bi thương xót do thánh Faustina
Kowalska ( 1905 -1938; Đức Gioan-Phaolô II phong
thánh 30 - 4 -2000 và thiết lập lễ Lòng Thương Xót
Chúa) để lại: Người mặc y phục trắng, bàn tay
phải ban phép lành, bàn tay trái vén mép áo
ngực, từ đó thoát ra các tia sáng xám và đỏ,
tượng trưng Bí tích Thánh Thể và Bí tích Rửa
Tội. Đức Giêsu là hiện thân Lòng Thương Xót
của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng với thánh
nữ Faustina Kowalska và Đức Gioan-Phaolô II
thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác
vào Người!” Chúng ta hãy trở thành hiện thân
của Lòng Chúa thương xót qua lối sống hợp
nhất, chia sẻ nâng đỡ nhau, sẵn sàng tha thứ
cho nhau.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Second Sunday of Easter (or Sunday of Divine
Mercy) – Year C
Gospel: Jn 20:19-31
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.”
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.”

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.”
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.
(http://www.usccb.org/bible/readings/040316.cfm)

Reflection
Lent is a practical time, a season we can easily
understand, embrace, use to progress in our
spiritual lives. We choose to undertake penitential practices. They are concrete: give up something we enjoy; do something that will help us
grow. These penitential practices come from
and are directed to our everyday living. Now we
are in the Easter season. This season is not so
easily understood; risen Life is not something
practical deriving from certain spiritual practices. We know Jesus rose from the dead; we
cannot so easily grasp how this has an immediate effect on us. The resurrection is a mystery.
Risen Life is different, a new happening, a fresh
experience. Most surely, risen Life is of God. It
instills Easter joy. Like the penance of Lent, it
ought to make a difference in our everyday living. This gospel shows us why the resurrection
makes all the difference in the world. When the
risen Lord appears to the disciples locked away
behind closed doors, fear is allayed by peace,
sin is allayed by forgiveness, doubt is allayed
by Presence, unbelieving is allayed by seeingbelieving. The Lord comes to the disciples a
first time on that first Easter Sunday evening
when Thomas is not present. Thomas makes
known quite clearly to the other disciples what
he needs in order to believe that Jesus is alive.
He must encounter, see, touch - put his finger
and hand in the wounds that he expects to see
on Jesus’ body. A week later, when Thomas is
present, Jesus appears to the disciples again,
and responds to Thomas’s unbelief. Jesus is
not angry with Thomas for not believing; he
does not judge him. He simply invites: here,
see, touch, and believe. Seeing-believing - for

Thomas and for us - is not merely an exercise
in intellectual assent, but a practical encounter
played out through our acceptance of the risen
Life that is offered us. We know to whom and
what our belief is directed: to Jesus and the gift
of risen Life. We know how we receive risen
Life: through Jesus’ gift of the breath of the Holy
Spirit dwelling within us. Jesus’ resurrection is
a divine pledge of “life in his name.” Risen Life
is God’s divine Life transforming who and how
we are. Resurrection makes all the difference
- for us, for all of creation.

To the point:
The resurrection makes all the difference in the
world! Fear is allayed by peace. Sin is allayed
by forgiveness. Doubt is allayed by Presence.
Unbelieving is allayed by seeing-believing.
Jesus’ resurrection is a divine pledge of “life
in his name.” Risen Life is God’s divine Life
transforming who and how we are. Resurrection makes all the difference - for us, for all of
creation.
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ

Thánh lễ 6:30pm & 9:00pm Thứ Bảy 26
tháng 3
• Lh Phêrô Phan Vĩnh mới qua đời tại Úc (AC
Sang Nhuỵ)
• Lh tổ tiên cha mẹ 2 bên nội ngoại & các lh
mồ côi (ÔB Đoàn Chấn)
• Xin cho người thân sau khi phẫu thuật được
sớm bình phục (ÔB Sự)
Thánh lễ 8AM Chúa Nhật 27 tháng 3
• 4 lh Giuse (Gđ Khanh Ngọc)
• Các đẳng lh và xin ơn bình an (Ẩn danh)
• Các lh & xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ (Gđ
Khanh Ngọc)
• Cầu xin cho mẹ được mau bình phục (Gđ
Kim Duy)
• Lh Anna Hạnh, lễ giỗ (Gđ ÔB Học)
• Lh Augustino (AC Chinh Huỳnh)
• Lh Augustinô, lễ giỗ (AC Khanh Ngọc)
• Lh Augustinô, lễ giỗ (ÔB Vũ Thành)
• Lh Augustinô, lễ giỗ (AC Thanh Hồng)
• Lh các bổn đạo trong giáo xứ đã qua đời
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng &
Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse Vũ Thanh Hoàng (Bạch Hường)
• Lh Linh Mục Giuse Phan Thanh Bình mới
qua đời tại Cam Ranh, VN (ÔB Trị)
• Lh Matta & Phêrô (Gđ Kim Liên)
• Lh Matta Nguyễn Thị Minh (Hội & Lành)
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Lh mồ côi & thai nhi (Bà Lan)
Lh mồ côi & thai nhi (Gđ Tùng & Dung)
Lh Phêrô Nguyễn Thanh Ngàn, lễ giỗ
Lh Phêrô Phan Vĩnh mới qua đời tại Úc
(AC Sang Nhuỵ)
Lh tổ tiên ÔB cha mẹ (Ngọc, Mai &
Angelmai)
Xin cho người thân sau khi phẫu thuật
được sớm bình phục (ÔB Sự)
Xin Chúa ban hồng ân gìn giữ gđ & con
cháu (Ngọc, Mai & Angelmai)
Xin Chúa ban ơn chữa lành bệnh cho mẹ
chồng (Thục Mi Phạm)
Xin lễ kính Thánh Giuse & cầu cho Cha
Trương Bửu Diệp (Bà Bảo)
Xin lễ tạ ơn & mọi sự như ý (Ngọc Anh)
Xin lễ tạ ơn & xin theo như ý
Xin lễ tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria &
Thánh Cả Giuse (Bà Lan)
Xin ơn bình an & mạnh khỏe cho gđ
(Hồng Nguyễn)
Xin ơn bình an cho bà Nguyễn Thị Ngợi,
ông Nguyễn Văn Trung, bà Nguyễn Thị
Hoa
Xin ơn Đức Tin & ơn Bền Đỗ cho các Tân
Tòng (Thục Mi Phạm)
Xin ơn Đức Tin & ơn Bền Đỗ cho các Tân
Tòng & con đỡ đầu (Bà Lan)
Xin theo như ý (Văn & Yến)
Xin theo như ý (Triều & Oanh)

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 27 tháng 3
• 1 lh mới qua đời
• Các đẳng lh (Hằng)
• Các lh
• Lh Antôn, lễ giỗ
• Lh Augustino & các lh
• Lh các bổn đạo trong giáo xứ đã qua đời
• Lh Đôminicô (Bà Dương Thị Tu)
• Lh Giuse & Cecilia (Bạch Hường)
• Lh Giuse Phạm Đình Chính mới qua đời
tại VN (Bách Liên)
• Lh Giuse Trần Văn Luyến (Toản & Trang)
• Lh Giuse, Phanxicô Saviê
• Lh Giuse, Phanxicô Xaviê (Maria Phạm
Thị Chiến)
• Lh La Tâm Đoan
• Lh La Trường Khuê
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Lh Lucia Lê Thị Ánh (Gđ Vũ Luyện)
Lh Maria & Isave (Thi Nguyễn)
Lh Maria Mai, Lan & lh mồ côi
Lh Maria Vũ Thị Hoan (Gđ Vũ Luyện)
Lh mồ côi
Lh Phaolô Tâm Trần
Lh Phêrô & các lh (Minh Đan)
Lh Phêrô Phan Vĩnh mới qua đời tại Úc
(AC Sang Nhuỵ)
Lh tổ tiên ÔB cha mẹ (Ngọc, Mai &
Angelmai)
Xin cho chỗ làm được bình an
Xin cho mẹ đi đường được bình an (Các
con)
Xin cho mẹ sớm hồi phục sau ca mổ &
em sớm kiếm được việc làm
Xin cho người thân sau khi phẫu thuật
được sớm bình phục (ÔB Sự)
Xin Chúa ban hồng ân gìn giữ gđ & con
cháu (Ngọc, Mai & Angelmai)
Xin lễ cầu cho tổ tiên (Các cháu)
Xin lễ tạ ơn (Thọ Nguyễn)
Xin lễ tạ ơn (Dương Thực)
Xin lễ tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bửu
Diệp
Xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình
an cho gđ (Sơn Trinh)
Xin lễ tạ ơn Đức Mẹ Maria(Hoàng
Sơn)

• Xin ơn bình an cho gđ

G iáo L ý
Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo
số 266)... . Giáo dân, linh mục, giám mục,
hết thảy đều có trách nhiệm tạo nên những
điều kiện khả thi này.

130. Nếu một cặp vợ chồng, với lòng quảng

đại, sau khi cầu nguyện và suy nghĩ thân
thành, nhận định rằng lúc này không phải
là thời gian Thiên Chúa kêu gọi họ có thêm
con cái, thì thi thoảng họ phải kiêng cữ
giao hợp, theo Kế hoạch hóa theo Phương
pháp Tự nhiên (KHH theo PPTN). Thực hành
kế hoạch hóa theo PPTN này đòi các cặp
phải đặt ham muốn tình dục ngắn ngủi bên
dưới cảm thức lớn hơn về tiếng mời gọi
của Chúa trên cuộc đời họ. Làm chủ được
ý chí và những ham muốn của mình là một
trong nhiều cách mà KHH theo PPTN và
việc ngừa thai rất là khác nhau, cả về mặt

khách quan và mặt kinh nghiẹm chủ quan.
KHH theo PPTN là một con đường đi theo
Chúa trong đời hôn nhân, vừa thân mật vừa
đòi hỏi, có một vẻ đẹp ngầm và sâu sắc.
131. KHH theo PPTN đặt tiền đề trên vẻ đẹp

và sự cần thiết của ái ân vợ chồng. Bởi vì nó
cũng dựa trên việc tiết dục từng giai đoạn
nhằm bảo đảm các lần sinh nở cách quãng.
KHH theo PPTN kêu gọi các cặp vợ chồng
giao tiếp với nhau và biết tự chủ. Cũng như
mối liên kết hôn nhân, KHH theo PPTN định
hình và khuôn các ham muốn tình dục vào
kỉ luật. Chính ý tưởng một vợ một chồng
giả thiết trước là những người nam nữ sa
ngã về tình dục có thể kiên trì khuôn phép
dần những ham muốn đi rong, và học biết
cách đối xử với người phối ngẫu của mình
một cách quảng đại và trung thành. Theo
cách này, việc tiết dục định kì mà KHH theo
PPTN đòi hỏi có tác dụng làm thêm sâu
đậm và thăm dò mức độ dấn thân đôi bạn
sống. KHH theo PPTN không bảo đảm có
một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng không
miễn trừ cho một cuộc hôn nhân khỏi mọi
đau khổ thông thường của hôn nhân, thế
nhưng, KHH theo PPTN là một cố gắng xây
dựng gia đình trên đá chứ không phải trên
cát.

Ngừa thai làm hôn nhân trong xã hội
càng thêm rối rắm
132. Như Hội thánh đã tiên báo gần 50 năm

trước, ngừa thai không những làm xói mòn
hôn nhân, nhưng còn gây ra những hậu quả
tai hại khác trong xã hội . Việc ngừa thai
nhan nhản khắp nơi có nghĩa là ít người có
thói quen tiết dục và tự chủ. Theo hướng
này, ngừa thai đã khiến việc sống độc thân
khó được chấp nhận hơn đối với người thời
nay, và vì thế khiến cho đời hôn nhân hay
những lối sống đôi lứa lãng mạn khác xem ra
ngầm hiểu như là không thể tránh khỏi. Khi
sự thể là như thế thì tất cả đời sống xã hội
của một cộng đồng bị biến dạng. Và trong
mức độ ngừa thai làm cho người ta không
thể đón nhận việc sống độc thân, ơn gọi linh
mục và tu sĩ trẻ càng thiếu hụt. Ngừa thai
tràn lan cũng xem ra làm cho người ta càng
dễ chấp nhận cách hời hợt tình dục ngoài
hôn nhân (trước hoặc ngoài hôn nhân), như thể
chuyện ân ái chẳng gây ra hậu quả nào. Và
dĩ nhiên, có nhiều lý lẽ tương tự biện minh
cho sự thực hành tính dục không con cái,
(Còn tiếp)
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