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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 4 mùa Chay ngày 27 tháng 3
Bài đọc: Is 65, 17-21
Đáp ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b
Phúc âm: Ga 4, 43-54
• Thứ Ba trong tuần 4 mùa Chay ngày 28 tháng 3
Bài đọc: Ed 47, 1-9. 12
Đáp ca: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9
Phúc âm: Ga 5, 1-3a. 5-16
• Thứ Tư trong tuần 4 mùa Chay ngày 29 tháng 3
Bài đọc: Is 49, 8-15
Đáp ca: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18
Phúc âm: Ga 5, 17-30
• Thứ Năm trong tuần 4 mùa Chay ngày 30
tháng 3
Bài đọc: Xh 32, 7-14
Đáp ca: Tv 105, 19-20. 21-22. 23
Phúc âm: Ga 5, 31-47
• Thứ Sáu trong tuần 4 mùa Chay ngày 31 tháng 3
Bài đọc: Kn 2, 1a. 12-22
Đáp ca: Tv 33, 17-18. 19-20. 21 và 23
Phúc âm: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
• Thứ Bảy trong tuần 4 mùa Chay ngày 1 tháng 4
Bài đọc: Gr 11, 18-20
Đáp ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12
Phúc âm: Ga 7, 40-53
• Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay năm A ngày 2 tháng 4
Bài đọc I: Ed 37, 12-14
Đáp ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Bài đọc II: Rm 8, 8-11
Phúc âm: Ga 11, 1-45

T hông B áo
Danh sách ngắm đứng

Quý vị có tên trong danh sách sẽ ngắm đứng
vào các buổi tối thứ Ba & thứ Tư tuần thánh: 1)
cụ Nguyễn Việt Cường, 2) cô Phạm Quang Thái
Ninh, 3) ông Vũ Xuân Thành, 4) chị Nguyễn Thị
Thuý, 5) ông Mai Viết Huyền, 6) anh Nguyễn
Phú Cường, 7) anh Nguyễn Quốc Dũng, 8) anh
Nguyễn Công Minh, 9) ông Nguyễn Duy Thái
Bạch, 10) chị Vũ Thị Tuyết Mai, 11) cô Phạm Thị
Minh Hương, 12) cô Đinh Thị Khiếu, 13) ông Vũ
Văn Sự, 14) anh Bùi Hữu Từ, 15) ông Nguyễn
Quang Khanh.

Cử hành Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư tuần thánh ngày 10-12
tháng 4, buổi sáng: 8:00 AM có thánh lễ tại nhà
thờ & suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá trước
thánh lễ. Tối thứ Hai: lúc 6:00 pm có thánh lễ

truyền dầu tại Nhà thờ Chính toà Thánh Tâm.
Tối thứ Ba và thứ Tư: lúc 8:00 pm, suy gẫm 14
chặng đàng thánh giá, ngắm 15 sự thương khó
Chúa Giêsu và chầu Thánh Thể. Đoàn Tông đồ
Fatima phụ trách tối thứ Ba; Đoàn Liên Minh
Thánh Tâm phụ trách tối thứ Tư.
Thứ Năm tuần thánh, ngày 13 tháng 4, buổi sáng:
8:00 AM, suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá &

Nguyện kinh Thần vụ, Thiện nguyện viên phụ
trách. Buổi tối: 8:00 PM, thánh lễ Tiệc ly, nghi
thức rửa chân: Ca đoàn Seraphim hát lễ. Nhà
thờ dành riêng các dãy ghế phía trên cho quý
cụ tham dự nghi thức rửa chân.
Các phiên chầu Thánh Thể: 09:30 - 10:00 PM:
Giáo xứ, Thiếu nhi Thánh thể & Giới trẻ; 10:00
- 10:30 PM: Tông đồ Fatima và huynh đoàn Đa
Minh; 10:30- 11:00 PM: Bà mẹ Công giáo & ca
đoàn Seraphim; 11:00 - 11:30 PM: Liên minh
Thánh Tâm & ca đoàn Têrêsa; 11:30 - 12:00
AM: Hiệp sĩ đoàn, ca đoàn Ave Maria và quý

Sơ. Năm mẫu chầu Thánh Thể đã in sẵn trong
tập sách.
Thứ Sáu tuần thánh, ngày 14 tháng 4, buổi sáng:
08:00 AM, suy gẫm đàng thánh giá & nguyện
kinh thần vụ, quý Sơ phụ trách. Buổi tối: 08:00
PM, tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu

& kính thờ Thánh giá: Ca đoàn Têrêsa hát
nguyện. Sau đó, hoạt cảnh Cuộc Thương Khó
Chúa Giêsu do thiếu nhi thánh thể, giới trẻ và
ca đoàn Seraphim phụ trách.
Thứ Bảy tuần thánh, ngày 14 tháng 4, buổi sáng:
08:00 AM, suy gẫm 14 đàng thánh giá & nguyện
kinh thần vụ, Tông đồ Fatima phụ trách. Buổi tối:
06:00 PM, lễ vọng Phục sinh 1: ca đoàn Têrêsa
hát lễ; 08:30 PM, lễ vọng Phục sinh 2, có nghi

thức rửa tội dự tòng, ca đoàn Seraphim hát lễ.

Thông báo vắng nhà

Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu, O.P,
đi vắng từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 1 tháng
4. Xin quý bổn đạo cầu nguyện cho chuyến đi
của Ngài được thượng lộ bình an.

Ghi Danh Học Giáo Lý Hôn Nhân

Giáo xứ tổ chức khóa học Giáo lý Hôn nhân vào
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Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay - Năm A
8 buổi chiều Chúa Nhật từ 3:30 - 5:30 PM, bắt
đầu ngày 4 tháng 6 và kết thúc ngày 23 tháng 7
năm 2017. Học viên nhận đơn ghi danh tại bàn
thông tin, điền đơn, và nộp cho thầy Đỗ Bá Trực
hoặc ban Lễ tân sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật.
Hạn chót là ngày 28 tháng 5 năm 2017.

Kỷ niệm thành hôn

Giáo xứ chúc mừng gia đình kỷ niệm ngày thành
hôn, quý ông bà: Giuse Đoàn Minh Tuấn & Maria
Điển Thị Thu Trang, 12 năm; Vũ Nhật Minh &
Nguyễn Thị Tâm, 15 năm; Đaminh Nguyễn Bình
& Maria Vũ Kim Thu, 40 năm. Nguyện xin Chúa
chúc lành cho gia đình quý ông bà luôn được
sống trong ân phúc và tình thương.

Quyên tiền lần 2

Các thánh lễ cuối tuần có quyên tiền lần 2 cho
quỹ Catholic Relief Services của Giáo phận.

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn Liêm

Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn
Liêm lúc 1:30 pm, Chúa Nhật ngày 26 tháng 3
là anh Huỳnh Ty. Chúa Nhật ngày 2 tháng 4 là
chị Dương Kim Linh. Mỗi phụ huynh phải làm
thiện nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi
danh vào sổ tại tiền sảnh nhà thờ, hoặc, ghi
danh với anh Nguyễn Gia Tuấn ở số điện thoại:
804-301-7803.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Để ủng hộ nhà thờ, 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.

Gây quỹ từ “Smile.Amazon.com”

Để tiếp tục ủng hộ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, quý vị mua hàng từ trang web: https://
smile.amazon.com/ch/54-1965143, sẽ giúp giáo
xứ hưởng lợi 0.5% giá trị sản phẩm.
Thừa tác viên đọc sách thánh & LNGD tháng
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H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 5 mùa Chay năm A
Phúc âm: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 (bài đọc ngắn)
Khi ấy, hai cô Mác-ta và Ma-ri-a cho người đến
nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy
thương mến đang bị đau nặng.” Nghe vậy, Đức
Giê-su bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu,
nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên
Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được
tôn vinh.”
Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người
em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. Tuy nhiên, sau
khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn
lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó,
Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng
trở lại miền Giu-đê!” Khi đến nơi, Đức Giê-su
thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn
ngày rồi.
Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra
đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô
Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có
Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây
giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên
Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mác-ta thưa:
“Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống
lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin
vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải
chết. Chị có tin thế không?” Cô Mác-ta đáp:
“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô,
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.
Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ
trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức
Giê-su liền khóc. Người Do-thái mới nói: “Kìa
xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!”
Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã
mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho
anh ấy khỏi chết ư?” Đức Giê-su lại thổn thức
trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một
cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giê-su nói:
“Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người
chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em
con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giê-su
bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu
chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên
Chúa sao?” Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức
Giê-su ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con
cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con,
con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân
chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ
tin là Cha đã sai con.” Nói xong, Người kêu lớn
tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” Người
chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn
phủ khăn. Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho
anh ấy, rồi để anh ấy đi.”
Trong số những người Do-thái đến thăm cô Mari-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm,
có nhiều kẻ đã tin vào Người.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

kiêu ngạo, con người sẽ rơi vào thất vọng khi
trải nghiệm tất cả những giới hạn của thân phận
thọ tạo. Đức Giêsu mời gọi chúng ta vượt quá
những giới hạn này, nhờ có Thánh Thần chan
hòa trong lòng, bằng cách lắng nghe giáo huấn
của Người và đưa ra thực hành, bằng cách sống
và chết như Người.
4. Sự can thiệp của Đức Giêsu cho thấy Thiên
Chúa không phải là một Đấng Vô Biên xa vời,
không hề quan tâm đến các thọ tạo của Người.
Thiên Chúa đã nhập thể để làm người, mang
một trái tim loài người. Người có thể cảm động,
xao xuyến. Người yêu thương các bạn hữu của
Người. Nhưng Người cũng bung quyền năng của
Người ra để cho Ladarô sống lại, hầu chỉ cho
chúng ta con đường sống thật.
5. Đức Giêsu đã cho Ladarô sống lại, vì Người
là Lời tạo dựng của Thiên Chúa. Thế nhưng một
ngày kia, Người sẽ chết, để rồi các đối thủ có
thể chế nhạo đủ cách. Nhưng đó là vì Đức Giêsu
không muốn cứu lấy một mình Người. Khi đảm
nhận thân phận con người chúng ta cho đến
chết, Lời ban sự sống của Người không còn ở
bên ngoài chúng ta nữa. Người thắng cái chết
bằng cách đi xuyên qua nó. Nhờ đó, Người cứu
được tất cả mọi người.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Fifth Sunday of Lent – Year A

1. Câu truyện chúng ta đọc hôm nay cho thấy là
mục tiêu của Con Thiên Chúa nhập thể không
phải là giải quyết những vấn đề trước mắt, như
cái ăn cái mặc, các chứng bệnh. Người có làm
các phép lạ để giải quyết các vấn đề đó, nhưng
để các phép lạ đó trở thành dấu chỉ đưa người
ta đến đức tin. Chỉ khi người ta tin vào Người,
các vấn đề ấy mới được giải quyết tận căn, vì
Người sẽ ban cho người ta sự sống đời đời.

Gospel: Jn 11:3-7, 17, 20-27, 33B-45
The sisters of Lazarus sent word to Jesus,
saying, “Master, the one you love is ill.” When
Jesus heard this he said, “This illness is not to
end in death, but is for the glory of God, that the
Son of God may be glorified through it.” Now
Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
So when he heard that he was ill, he remained
for two days in the place where he was. Then
after this he said to his disciples, “Let us go
back to Judea.”

2. Khi hình dung ra rằng tôi cũng đang đi trên
con đường đưa đến cái chết, tức khắc tôi nhận
ra được giá trị của mỗi sự việc tôi đang đảm
nhận, mỗi sự vật tôi đang sở hữu. Tôi biết điều
gì là quan trọng thật, cái gì là tương đối. Tôi
hiểu rằng tôi phải tìm chỗ tựa bảo đảm đưa tôi
đến cuộc sống vĩnh cửu. Hôm nay điểm tựa
ấy được giới thiệu: Đức Giêsu Kitô, Con Thiên
Chúa. Nhờ tin vào Người, tôi nhận thấy cái chết
không còn là một sức mạnh bách chiến bách
thắng, một định mệnh bi đát mà con người phải
gánh chịu nữa. Cái chết lúc đó chỉ có tính cách
tạm thời, như một cửa ngõ đưa tôi vào cuộc
sống vĩnh cửu.

When Jesus arrived, he found that Lazarus had
already been in the tomb for four days. When
Martha heard that Jesus was coming, she went
to meet him; but Mary sat at home. Martha said
to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know
that whatever you ask of God, God will give
you.” Jesus said to her, “Your brother will rise.”
Martha said, “I know he will rise, in the resurrection on the last day.” Jesus told her, “I am
the resurrection and the life; whoever believes
in me, even if he dies, will live, and everyone
who lives and believes in me will never die. Do
you believe this?”

3. Ngày hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận biết
bao dấu chỉ cho thấy sự chết đang tìm cách lan
tràn, nhưng sự sống cũng vẫn mạnh mẽ vươn
lên. Dựa vào mình, sống theo tính ích kỷ và

She said to him, “Yes, Lord. I have come to
believe that you are the Christ, the Son of God,

Suy niệm

the one who is coming into the world.”

He became perturbed and deeply troubled, and
said, “Where have you laid him?” They said to
him, “Sir, come and see.” And Jesus wept. So
the Jews said, “See how he loved him.”
But some of them said, “Could not the one who
opened the eyes of the blind man have done
something so that this man would not have
died?”
So Jesus, perturbed again, came to the tomb.
It was a cave, and a stone lay across it. Jesus
said, “Take away the stone.” Martha, the dead
man’s sister, said to him, “Lord, by now there
will be a stench; he has been dead for four
days.” Jesus said to her, “Did I not tell you that
if you believe you will see the glory of God?”
So they took away the stone. And Jesus raised
his eyes and said, “Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me; but
because of the crowd here I have said this, that
they may believe that you sent me.”
And when he had said this, He cried out in a
loud voice, “Lazarus, come out!” The dead man
came out, tied hand and foot with burial bands,
and his face was wrapped in a cloth. So Jesus
said to them, “Untie him and let him go.”
Now many of the Jews who had come to Mary
and seen what he had done began to believe
in him.
(http://www.usccb.org)

Reflection

Both Martha and Mary say to Jesus, “Lord, if
you had been here, / my brother would not have
died.” How disappointed they must have been
with Jesus! Only good friends can chide one
another in such a way! They had high expectations of their Friend: he could heal others, he
certainly would heal Lazarus whom he loved
so much that when he went to the tomb where
Lazarus had been laid, Jesus wept. However,
Martha and Mary’s expectation, hope, desire
that their brother would be healed by their Friend
was actually too shortsighted. Jesus intended
something way beyond their experience, their
imagination, their limited understanding of him
and his power. Jesus intended a new revelation about himself. And a new revelation about
themselves. Jesus purposely had delayed for
two days coming to Bethany. Arriving after Lazarus was dead four days (yes, Lazarus was really
dead: “there will be a stench”), Jesus could then
reveal that death is necessary, but not the end.
Death is necessary not so much because of
the sin of Adam and Eve that brought mortality to the human race, but because of what is
beyond death: eternal Life. Out of death Jesus
gives Life. Out of death Jesus reveals the deeper
mystery of his own Person: “I am the resurrection and the life.” Jesus’ power over death
to give Life is a whole new revelation that asks

of us nothing less than the kind of believing in • Lh Lucia Trần Thị Kim Khánh, lễ giỗ (Con gái)
Jesus that means giving our whole lives over to • Lh Maria Tăng Thị Xuyến, lễ giỗ 100 ngày
him. Martha and Mary came “to believe.” Have
(Tiếp Duyên)
we? The raising of Lazarus has more to do with • Lh Maria và cầu bình an cho gđ (Ông Bình)
Jesus, us, and believing than it has to do with
Lazarus. Jesus works an even greater miracle • Lh Micae Trần Đức Huy & Anna Nguyễn Thị
Xuyến mới qua đời (Tâm & Hiên)
than healing Lazarus. By raising him from the
•
Lh
Micae Trần Đức Huy, lễ giỗ (ÔB Minh)
dead he gave a clear sign that he has power
over death and life. The raising of Lazarus is • Lh Nguyễn Thị Tùng, lễ giỗ 100 ngày
a new kind of statement about life. “Do you • Xin lễ kính thánh Giuse, tạ ơn cha Trương
believe this?” Jesus asks Martha. He asks the
Bửu Diệp và thánh Martinô (Bà Bảo)
same question of us. We spend our whole lives
•
Lh
ÔB Tổ tiên & các lh mồ côi (ÔB Chấn)
grappling with the mystery of Jesus’ bringing
Life out of death. Jesus comes to us like he • Lh ông bà nội, lễ giỗ (Luân)
came to Martha and Mary with an invitation to • Lh Têrêsa Huệ, lễ giỗ (ÔB Minh)
believe that Jesus’ own death and resurrection • Xin lễ tạ ơn (Châu Cúc)
have meaning for us in the messiness of our
• Xin lễ tạ ơn (Diệp Vũ)
daily living. This gospel challenges us not so
much with respect to our belief in Jesus’ resur- • Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả
Giuse (ÔB Chấn)
rection, as in believing that our own daily dying
to self is already a sign of Life we are given and
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 26 tháng 3
a sign of the fullness of Life we will receive at
• Các đẳng lh
our resurrection. Once more: Martha and Mary
• Các đẳng lh, xin lễ tạ ơn và bình an (Gđ
came “to believe.” Have we?
Viết Cường)

To the point:

Both Martha and Mary say to Jesus, “Lord,
if you had been here, / my brother would not
have died.” Jesus purposely had delayed for two
days coming to Bethany. Arriving after Lazarus
was dead four days, Jesus could then reveal
that death is necessary, but not the end. Out
of death Jesus gives Life. Out of death Jesus
reveals the deeper mystery of his own Person:
“I am the resurrection and the life.” Martha and
Mary came “to believe.” Have we?
(Source: Living Liturgy 2017)
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