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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 2 Phục sinh ngày 4 tháng 4,
lễ Truyền tin, lễ trọng.
Bài đọc I: Is 7, 10-14
Đáp ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Bài đọc II: Dt 10, 4-10
Phúc âm: Lc 1, 26-38
• Thứ Ba trong tuần 2 Phục sinh ngày 5 tháng 4
Bài đọc: Cv 4, 32-37
Đáp ca: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5
Phúc âm: Ga 3, 7-15
• Thứ Tư trong tuần 2 Phục sinh ngày 6 tháng 4
Bài đọc: Cv 5, 17-26
Đáp ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Phúc âm: Ga 3, 16-21
• Thứ Năm trong tuần 2 Phục sinh ngày 7 tháng
4, thánh Gioan Lasan, linh mục
Bài đọc: Cv 5, 27-33
Đáp ca: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20
Phúc âm: Ga 3, 31-36
• Thứ Sáu trong tuần 2 Phục sinh ngày 8 tháng 4
Bài đọc: Cv 5, 34-42
Đáp ca: Tv 26, 1. 4. 13-14
Phúc âm: Ga 6, 1-15
• Thứ Bảy trong tuần 2 Phục sinh ngày 9 tháng 4
Bài đọc: Cv 6, 1-7
Đáp ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19
Phúc âm: Ga 6, 16-21
• Chúa Nhật thứ 3 Phục sinh ngày 10 tháng 4
Bài đọc I: Cv 5, 27b-32. 40b-41
Đáp ca: Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và
13b
Bài đọc II: Kh 5, 11-14
Phúc âm: Ga 21, 1-19

T hông B áo
Ơn Toàn xá lễ kính lòng thương xót Chúa
Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật thứ II Phục
sinh, kính lòng thương xót Chúa, sau hiệp lễ,
cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính.
Những ai xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo
ý Đức Giáo hoàng, sẽ được lãnh ơn toàn xá
trong ngày đại lễ này.

Xưng tội - rước lễ lần đầu
Ba mươi sáu em thiếu nhi sẽ Xưng Tội & Rước
Lễ Lần Đầu vào Chúa nhật 15 tháng 5 năm
2016, trong thánh lễ 10:30 AM. Để chuẩn
bị, 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 7:00pm9:00pm. Các em sẽ tĩnh tâm, tập nghi thức và
ôn tập vào thứ Bảy ngày 30 tháng 4, từ 9:30am
đến 3:00pm. Sau cùng, 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.
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Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh - Năm C
tuổi 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.

Ghi Danh Giáo Lý Hôn Nhân
Giáo xứ tổ chức lớp giáo lý hôn nhân gồm 8

Nhóm trẻ “Youths Embracing Services” (YES)
Với ý thức bảo vệ môi trường và đóng góp
phúc lợi xây dựng giáo xứ, đồng thời giúp
những người khốn cùng ở các nước nghèo,
xin mọi người cộng tác với các bạn trẻ thu gom
các ♻ GIẦY DÉP ♻ mà gia đình quý vị không
cần hoặc muốn nữa và bỏ vào thùng tái chế
ở trong hội trường giáo xứ. Chân thành cảm
tạ! If you’re like most people, your closet’s
probably home to multiple pairs of shoes you
no longer wear.

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.

Here’s your chance to dust them off and put
them to good use. Please drop off your gently worn ♻ SHOES ♻ in the collection bins
in our church’s hall to help our church raise
needed funds as well as people less fortunate
throughout the world while diverting millions
of pounds of refuse from our landfills. Please
let Andy Doan know if you have any questions
or concerns. Thank you!

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

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”.
Chúc mừng
Giáo xứ chúc mừng cháu Maria Pink Nguyễn
Chae đã lãnh nhận bí tích Rửa tội ngày 27
tháng 3 năm 2016 tại Giáo xứ CTTĐVN Richmond. Cháu Maria Chae là người con đầu lòng
của gia đình anh chị Alexandre Chae Chong &
Têrêsa Nguyễn Thanh Kim Ngân, do chị Maria
Nguyễn Thanh Lan đỡ đầu.
Giáo xứ chúc mừng cháu Gioan Baotixita
Nguyễn Johnny đã lãnh nhận bí tích Rửa tội
ngày 27 tháng 3 năm 2016 tại Giáo xứ CTTĐVN
Richmond. Cháu Gioan Baotixita Nguyễn là
người con đầu lòng của gia đình anh chị Vincent Nguyễn Quốc Thái & Maria Têrêsa Bùi
Thị Chi,, do anh Gioan Baotixita Nguyễn Quốc
Chương đỡ đầu.

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.
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.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thu Nhập GX
Hiện kim

$

Ngân phiếu

$

4,449
1,050

Tổng cộng 	

$

5,499

Tiền thu đợt 2: 	

$

3,352

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 3 Phục sinh năm C
Phúc âm: Ga 21, 1-19
Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn
đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như
thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi
là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na
miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và
hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.
3
Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi
đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng
đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền,
nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi
biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó
chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông:
“Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả
lời: “Thưa không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ
thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ
bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng
không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7
Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến
nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói
“Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo
vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các
môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo
lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ
cách vào khoảng gần một trăm thước. 9 Bước
lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng
với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức
Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được
tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi
kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm
được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều
như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su
nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các
môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết
rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy
bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm
như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình
ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
15
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi
ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông
Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh
em này không?” Ông đáp : “Thưa Thầy có,
Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su
nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của

Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con
ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”
Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương
mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên
của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh
Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến
Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi
tới lần thứ ba: “Anh có thương mến Thầy
không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ
mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức
Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
18
Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn
trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ
ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay
ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến
nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý
ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh
Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo
Thầy.”
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
1. Đức Giêsu Phục Sinh vẫn luôn ở gần bên các

môn đệ, âu yếm dõi theo các hoạt động của
họ, nhưng họ không cảm thấy được sự hiện
diện này. Và Người giúp họ thắng vượt những
thất bại, nếu họ vâng nghe lời Người chỉ dẫn.
Đối với chúng ta cũng thế, Đức Giêsu Phục
Sinh luôn chúc phúc cho công việc chúng ta
làm và vẫn là nguồn ban sự sống cho chúng
ta. Chúng ta phải trung thành với những nhiệm
vụ được giao phó và bước theo Người trên
đường Người đi.
2. Hình ảnh Đức Giêsu cầm lấy bánh trao cho

các môn đệ nhắc lại cho các ông nhớ rằng
Người chính là lương thực nuôi dưỡng các môn
đệ. Hôm nay vì Người đã sống lại, Người đúng
là lương thực thần linh, ban sự sống đời đời,
giúp cho các môn đệ đủ sức tiến về quê hương
vĩnh cửu.
3. Đức Kitô Phục Sinh tiếp tục hiện diện và

hướng dẫn các môn đệ sống và làm việc bằng
Lời của Người. Khi các cộng đoàn Kitô hữu
đi theo các lời chỉ bảo của Người, họ sẽ thấy
những kết quả thường phi thường, được bài Tin
Mừng hôm nay tượng trưng bằng lượng cá lớn
mà các môn đệ bắt được.
4. Qua hoạt cảnh Đức Giêsu Phục Sinh trao

nhiệm vụ mục tử cho Phêrô, chúng ta hiểu:
vị mục tử nhân loại cần nhớ rằng mình chỉ là
người được giao phó nhiệm vụ chăm sóc đàn
chiên của chính Đức Giêsu. Như thế, mục tử
nhân loại cũng phải liên tục bước theo Đức
Giêsu để có thể chu toàn sứ mạng được ký

thác. Để luôn ở ngang tầm với sứ mạng, người
mục tử cứ phải yêu mến Đức Giêsu hơn mọi
người khác.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Third Sunday of Easter – Year C
Gospel: Jn 21:1-19
At that time, Jesus revealed himself again to
his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed
himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from
Cana in Galilee, Zebedee’s sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them,
“I am going fishing.” They said to him, “We
also will come with you.” So they went out and
got into the boat, but that night they caught
nothing. When it was already dawn, Jesus was
standing on the shore; but the disciples did
not realize that it was Jesus. Jesus said to
them, “Children, have you caught anything to
eat?” They answered him, “No.” So he said to
them, “Cast the net over the right side of the
boat and you will find something.” So they cast
it, and were not able to pull it in because of
the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” When
Simon Peter heard that it was the Lord, he
tucked in his garment, for he was lightly clad,
and jumped into the sea. The other disciples
came in the boat, for they were not far from
shore, only about a hundred yards, dragging
the net with the fish. When they climbed out
on shore, they saw a charcoal fire with fish
on it and bread. Jesus said to them, “Bring
some of the fish you just caught.” So Simon
Peter went over and dragged the net ashore
full of one hundred fifty-three large fish. Even
though there were so many, the net was not
torn. Jesus said to them, “Come, have breakfast.” And none of the disciples dared to ask
him, “Who are you?” because they realized it
was the Lord. Jesus came over and took the
bread and gave it to them, and in like manner
the fish. This was now the third time Jesus
was revealed to his disciples after being raised
from the dead.
When they had finished breakfast, Jesus said
to Simon Peter, “Simon, son of John, do you
love me more than these?” Simon Peter answered him, “Yes, Lord, you know that I love
you.” Jesus said to him, “Feed my lambs.”
He then said to Simon Peter a second time,
“Simon, son of John, do you love me?” Simon
Peter answered him, “Yes, Lord, you know
that I love you.” Jesus said to him, “Tend my

sheep.” Jesus said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter
was distressed that Jesus had said to him a
third time, “Do you love me?” and he said to
him, “Lord, you know everything; you know
that I love you.” Jesus said to him, “Feed my
sheep. Amen, amen, I say to you, when you
were younger, you used to dress yourself and
go where you wanted; but when you grow old,
you will stretch out your hands, and someone
else will dress you and lead you where you do
not want to go.”
He said this signifying by what kind of death
he would glorify God. And when he had said
this, he said to him, “Follow me.”
(http://www.usccb.org/bible/readings/041016.cfm)

Reflection
Sometimes people on diets figure that a good
way to cut calories and lose weight is to begin early in the morning and skip breakfast.
However, nutritionists tell us that breakfast is
the most important meal of the day. Breakfast
gives us the personal jolt we need to get ourselves going with school or work or whatever;
a balanced, nutritious breakfast also jolts our
metabolism and gives us energy. After the resurrection, the disciples need a jolt. They cannot return to their former way of living. They
have encountered Jesus during his earthly
ministry. Now they encounter the risen Christ
and are invited to share in his ongoing ministry. This Sunday’s gospel is one in which the
word “breakfast” occurs (twice). This is the
only occurrence of the word in all of Scripture!
It is early in the morning - “already dawn.” The
right time for breakfast with all its advantages.
The disciples have been out fishing and, upon
returning to shore, Jesus asks them, “have you
caught anything to eat?” Their answer was a
simple, unqualified “No.” No fish, no breakfast. Not so! Jesus invites them, “Come, have
breakfast.” It is as though Jesus knows the
disciples need a jolt - they need to be tugged
out of their familiar routine and transformed.
They need the spiritual nutrition of encounter
and belief for them to declare their love and follow with fidelity. This gospel details the transformation made possible by the risen Christ.
Disciples net a great number of fish after a
catchless night. Peter jumps impetuously into
the sea instead of staying in the boat. Peter
thrice declares his love, supplanting his triple
denial - a love that is declared “[w]hen they
had finished breakfast,” after Peter is fortified

by the gift of breakfast bread and fish, but even
more so by the gift of encounter with the risen
Christ. The Resurrection transforms the way
things are. The risen Christ transforms the way
we are, enabling us to obey his ongoing invitation, “Follow me.” We are fortified by Jesus’
risen Presence, by his invitation to follow, by
his own love for us that transforms our love
into faithfulness and fruitfulness. Risen Life
fortifies us for the transformation needed on
our discipleship journey of seeing- believing.
Risen Life is given to us by Christ, but we must
also seek it. Risen Life is a gift, but we must
also grasp it.
To the point:
This gospel depicts the transformation made
possible by the risen Christ. Disciples net a
great number of fish after a catch-less night.
Peter jumps impetuously into the sea instead
of staying in the boat. Peter thrice declares
his love, supplanting his triple denial. The
resurrection transforms the way things are.
The risen Christ transforms the way we are,
enabling us to obey his ongoing invitation,
“Follow me.”
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ
Thánh lễ 8PM Thứ Bảy 2 tháng 4
• Cầu xin lòng thương xót Chúa cho mọi
người nhiệt thành sống đức tin
• Hai Lh Vincentê, lễ giỗ (ÔB Bảo Toàn)
• Lh Fatin Calsho (Nữ đan sĩ Đa Minh)
• Lh Maria (ÔB Bảo Toàn)
• Lh Wendy Denha (Nữ đan sĩ Đa Minh)
Thánh lễ 8AM Chúa Nhật 3 tháng 4
• Các lh mồ côi & thai nhi (Gđ Tùng & Dung)
• Cầu xin lòng thương xót Chúa cho mọi
người nhiệt thành sống đức tin
• Lh Antôn (Gđ Thảo Trâm)
• Lh Antôn Đỗ Ngọc Thạch, lễ giỗ (ÔB Trực)
• Lh Antôn Trần Thọ Lạc, lễ giỗ
• Lh Antôn, lễ giỗ & các lh mồ côi
• Lh Fatin Calsho (Nữ đan sĩ Đa Minh)
• Lh Gioan Baotixita Phạm Hoan, giỗ 2 năm
(Gđ chị Tuyết)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng &
Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse & Maria (Con)
(Còn tiếp)
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Ý Lễ

(

tiếp theo trang 3 )

• Lh hội viên Fatima (Hội Fatima)
• Lh Lucia Lê Thị Ánh (Be Nguyễn)
• Lh Phêrô Maria, Tiên Nhân & mồ côi (ÔB
Nguyễn Đức Phương)
• Lh Philiphê, lễ giỗ (Khánh Vân)
• Lh Têrêsa Lê Hồng Thảo (Be Nguyễn)
• Lh Wendy Denha (Nữ đan sĩ Đa Minh)
• Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể (Nguyễn
Thị Ngợi)
• Xin lễ tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi (Bà Lan)
• Xin ơn bình an cho con
• Xin ơn bình an cho mẹ là Maria Giang
Thị Hiền đang bệnh nặng (Gđ Tâm Hiên)
• Xin ơn bình an trong tay Chúa (Ẩn danh)
• Xin theo như ý & xin ơn bình an cho gđ
(Gđ Thái Hưng & Ngọc Hằng)
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 3 tháng 4
• Các đẳng lh
• Các lh mồ côi
• Cầu xin lòng thương xót Chúa cho mọi
người nhiệt thành sống đức tin
• Lh Anna Đỗ Thị Ly, lễ giỗ 100 ngày (Le
Nguyen)
• Lh Anna, Maria & Phêrô (Bà Đô)
• Lh bên nội, ngày giỗ (Phan Luân)
• Lh Cha Giuse Huân (Bà Ngôi)
• Lh Fatin Calsho (Nữ đan sĩ Đa Minh)
• Lh Gioan Baotixita (Bà Ngôi)
• Lh Gioan Baotixita Phạm Hoan, giỗ 2
năm (Gđ chị Tuyết)
• Lh Gioan Baotixita, Phaolô & ÔB tổ tiên
nội ngoại (Gđ Sỹ Phụng)
• Lh Giuse & các lh mồ côi (Bà Ngôi)
• Lh Giuse Nguyễn Văn Mùi
• Lh Giuse, lễ giỗ (Nguyễn Quang Khanh)
• Lh Maria Lan & các lh mồ côi
• Lh Maria Phạm Thị Mão (Anh Vân)
• Lh Marta Nguyễn Thị Sẵn
• Lh Phanxicô Hồ Văn Thao, lễ giỗ
• Lh Phêrô Vĩnh Phan (Ca đoàn Seraphim)
• Lh Phêrô Vĩnh Phan (AC Sang Nhuỵ)
• Lh Phêrô Vĩnh Phan (Gđ Liêm Bích)
• Lh Tiên Nhân bên ngoại & lh Don Rogers
(Các cháu)
• Lh Tôma Phan Sang, lễ giỗ 2 năm (Le
Nguyen)
• Lh Tôma Trần Tuấn

• Lh Wendy Denha (Nữ đan sĩ Đa Minh)
• Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể (Nguyễn
Thị Ngợi)
• Xin lễ tạ ơn Chúa & Đức Mẹ (Gđ Sỹ
Phụng)
• Xin ơn bình an và chữa lành (ÔB Sự)
Thứ Hai ngày 4 tháng 4, thánh lễ 8:00am
• Lh Gioan Baotixita Phạm Hoan, giỗ 2
năm (Gđ chị Tuyết)

G iáo L ý
Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số
268)... cũng áp dụng vào việc phá thai dễ
dãi, nhưng kéo theo những hậu quả còn tệ
hại hơn và tàn bạo hơn nhiều.
133. Khi tách biệt tính dục với truyền sinh,

ngừa thai sẽ khuyến khích một thứ văn
hóa đặt tiền đề của hôn nhân chỉ dựa trên
tình bạn sống theo cảm xúc và khoái lạc.
Tầm nhìn hạn hẹp và rối loạn này càng
làm người ta thêm bối rối không hiểu bản
chất đích thực của hôn nhân là gì, đang
khi đó càng tạo nên li dị nhiều hơn và phổ
biến hơn, như thể hôn nhân chỉ là một hợp
đồng có thể xé bỏ và thương thảo lại. Như
Đức Thánh Cha Phanxicô nói gần đây: “Gia
đình đang trải qua một khủng hoảng văn
hóa sâu xa, giống như kinh nghiệm của
mọi cộng đồng và mối liên kết xã hội khác
... Hôn nhân bây giờ có khuynh hướng
được xem như một hình thái thỏa mãn tình
cảm đơn thuần, và có thể được xây dựng
theo mọi cách hoặc có thể bị thay đổi tùy
tiện. Nhưng sự đóng góp không gì thay
thế được của hôn nhân cho xã hội vượt lên
trên các tình cảm và nhu cầu nhất thời của
cặp vợ chồng. Như các giám mục Pháp
đã dạy, hôn nhân không phát sinh từ cảm
xúc yêu đương vốn tự bản chất là phù du,
nhưng từ nghiã vụ sâu xa được nhìn nhận
bởi hai vợ chồng vốn chấp thuận tiến tới
một đời sống hiệp thông trọn vẹn”
Tại sao Hội thánh không tán thành cái
được gọi là ‘Hôn nhân đồng tính’
134. Đặt tiền đề cho hôn nhân chủ yếu

như sự thỏa mãn tình dục hay cảm xúc,
là một bước thuận tiện hơn cho việc tách
biệt tính dục ra khỏi việc truyền sinh, cũng
tạo lý lẽ biện minh cho kết hợp đồng tính.
Trong một số quốc gia hiện nay, có những
phong trào đòi định nghĩa lại hôn nhân,
như thế hôn nhân có thể bao gồm bất cứ
một quan hệ tình cảm sâu đậm hay tình

dục giữa những người lớn bất kì cùng ưng
thuận nhau. Nơi nào mà li dị và ngừa thai
đã trở thành một tập quán, và quan điểm
về hôn nhân xét lại đó đã ăn sâu trong xã
họi, thì bước kế tiếp có thể là đón nhận ‘hôn
nhân đồng tính’.
135. Về ý tưởng ‘hôn nhân’ đồng tính, như

đã được nhiều người biết đến, Hội thánh từ
chối chúc lành và không nhìn nhận sự kết
hợp ấy là một hôn nhân. Điều này không
hàm ý bất cứ một phỉ báng hay thiếu quí
trọng nào đối với những tình bạn hay tình
yêu của những người đồng tính. Vì cần phải
rõ ràng về điểm này ngay trong tập giáo lý
này, Hội thánh Công giáo xác định là mọi
người đều được kêu gọi trao ban và đón
nhận tình yêu thương. Tình bạn khiết tịnh,
gắn kết, biết hi sinh giữa những người đồng
giới cần phải được quí trọng. Bởi vì người
Công giáo phải dấn thân sống tình yêu, hiếu
khách, liên đới với nhau và trong khi “đỡ đần
gánh nặng cho nhau” , Hội thánh ở mọi cấp
đều muốn nuôi dưỡng và ủng hộ những cơ
hội xây dựng tình bạn trong sáng, luôn cố
gắng liên đới với những ai không thể kết hôn
vì bất cứ lý do nào.
136. Tình bạn đích thực là một ơn gọi có từ
ngàn xưa và đáng kính. Thánh Alfred Rievaulx đã nhận xét là ước muốn có một người
bạn phát xuất từ trong sâu thẳm của tâm
hồn.  Bạn hữu đích thật thì đem lại  “hoa
trái” và sự “ngọt ngào” khi họ giúp đỡ nhau
đáp lại Thiên Chúa, khích lệ nhau sống Tin
Mừng” . Dẫu tình bạn phát sinh giữa những
người đồng giới hay khác giới, nó vẫn là một
điều thiện hảo lớn lao cho tất cả. Tình bạn
đưa tới sự hiệp thông thiêng liêng”.
137. Nhưng, và cũng cần phải xác định rõ

ràng ở đây, khi người Công giáo nói đến
hôn nhân, là chúng ta đang đề cập tới một
điều gì khác biệt so với các quan hệ tình
yêu đặc biệt mãnh liệt, cả khi tình yêu này
sâu đậm và chịu hi sinh trong thời gian lâu
dài. Tình cảm thân mật, mãnh liệt, lâu dài
chưa đủ để làm thành một cuộc hôn nhân.
Hôn nhân, như thật sự đã được nhìn nhận ở
khắp nơi cho đến thời gian rất gần đây tại
Tây Phương, đặt tiền đề trên các bổn phận
vốn xuất phát từ những khả thể và thách đố
do năng lực sinh sản của một người nam và
một người nữ đặt ra.
138. Hội thánh mời gọi mọi người nam cũng

như nữ nhìn tính dục của mình như một khả
(Còn tiếp)
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