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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 5 mùa Chay ngày 3 tháng 4
Bài đọc: Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
Đáp ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Phúc âm: Ga 8, 1-11
• Thứ Ba trong tuần 5 mùa Chay ngày 4 tháng 4
Bài đọc: Ds 21, 4-9
Đáp ca: Tv 101, 2-3. 16-18. 19-21
Phúc âm: Ga 8, 21-30
• Thứ Tư trong tuần 5 mùa Chay ngày 5 tháng 4
Bài đọc: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95
Đáp ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56
Phúc âm: Ga 8, 31-42
• Thứ Năm trong tuần 5 mùa Chay ngày 6 tháng 4
Bài đọc: St 17, 3-9
Đáp ca: Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9
Phúc âm: Ga 8, 51-59
• Thứ Sáu trong tuần 5 mùa Chay ngày 7 tháng 4
Bài đọc: Gr 20, 10-13
Đáp ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7
Phúc âm: Ga 10, 31-42
• Thứ Bảy trong tuần 5 mùa Chay ngày 8 tháng 4
Bài đọc: Ed 37, 21-28
Đáp ca: Gr 31, 10. 11-12ab. 13
Phúc âm: Ga 11, 45-56
• Chúa Nhật Lễ Lá năm A ngày 9 tháng 4
Bài đọc I: Is 50, 4-7
Đáp ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Bài đọc II: Pl 2, 6-11
Phúc âm: Mt 26, 14 - 27, 66 (Bài thương khó)

T hông B áo
Phân công Phụng vụ Tuần Thánh
1. Chúa Nhật lễ lá: chủ tế đọc bài thương khó
Năm A, theo thánh Mátthêu, chọn bài ngắn.
2.Thứ Năm tuần thánh: Ban thường vụ đọc sách
thánh & dâng của lễ. Ca đoàn Seraphim phụ
trách hát lễ và đọc lời nguyện Giáo dân. Đoàn
hiệp sĩ chuẩn bị ghế ngồi cho quý cụ tham dự
nghi thức rửa chân. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
cầm phương du lúc rước kiệu tôn vinh Thánh
thể.
3. Thứ Sáu tuần thánh: Ban tài chánh đọc sách
thánh. Ca đoàn Têrêsa phụ trách hát nghi thức
tưởng niệm cuộc thương khó và kính thờ Thánh

giá. Ca đoàn Seraphim phụ trách hát hoạt cảnh
Cuộc Thương khó do các em thiếu nhi và giới
trẻ diễn nguyện.
4. Thứ Bảy tuần thánh: Ban phụng vụ phân
công mỗi thánh lễ có 4 người từ 4 đoàn thể
đọc sách thánh và dâng của lễ. Thánh lễ 6:00
pm: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn Tông
đồ Fatima, Hội Các Bà Mẹ Công giáo, Ca đoàn
Têrêsa. Thánh lễ 8:30 pm: Đoàn Hiệp sĩ, Thiếu
nhi Thánh thể, Huynh đoàn Đaminh, Ca đoàn
Seraphim. Riêng thánh lễ 8:30 pm, các tân tòng
sẽ dâng của lễ. Ban thường vụ chuẩn bị phát
(và thu) nến cho bổn đạo đi rước nến Phục sinh.
5. Trong các nghi lễ của Tam nhật thánh (thứ
Năm, thứ Sáu và thứ Bảy): Đoàn Hiệp sĩ và Liên
Minh Thánh tâm hướng dẫn an toàn đậu xe. Các
đoàn thể & Thừa tác viên Thánh thể mặc đồng
phục tham dự các cuộc rước.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể làm việc thiện

Các em Thiếu Nhi Thánh thể sẽ dành ngày 9
và 10 tháng 4 để quyên góp các đồ dùng gia
đình còn mới, chưa sử dụng như: ẩm thực, xà
bông, khăn giấy, túi đựng rác, các loại pin, gift
cards…. và hiện kim để trợ giúp chương trình
từ thiện Ronald McDonald House Charities of
Richmond, nhằm trợ giúp các gia đình có trẻ em
đau bệnh nặng và kém may mắn…. Mọi quyên
góp hoặc thắc mắc, xin liên hệ với các huynh
trưởng Đoàn Thiếu Nhi hoặc cô Tuấn Anh.
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Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay - Năm A
Indiana. Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh
hồn Anna về hưởng nhan thánh Chúa.
Giáo xứ chân thành phân ưu với Tang quyến, gia
đình ông bà Nguyễn Trị, các gia đình anh chị:
Long-Ánh; Minh-Lan; Lan-Nghĩa; Nguyên-My,
và đặc biệt là chị Huỳnh Nga, hai cháu Trish
& Brian, về sự ra đi của anh Mátthêu Nguyễn
Hoàng Chương. Nguyện xin Chúa Kitô Phục sinh
đón nhận linh hồn Mátthêu về Nhà Chúa.
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình anh
chị Huỳnh Ty, về sự ra đi của dưỡng phụ là
ông Mátthêu Phạm Đình Nghĩa mới qua đời tại
Việt Nam. Nguyện xin Chúa thương đón nhận
linh hồn Mátthêu về hưởng vĩnh phúc trong nhà
Chúa.

Tin vui từ thương hiệu “Smile.Amazon.com”

Ngày 6 tháng 2, thương hiệu “Smile.Amazon.
com” đã chuyển vào tài khoản của giáo xứ
$61.45, do quý vị mua hàng từ thương hiệu
này và chuyển phần ưu tiên nhận lợi tức cho
giáo xứ. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, thương
hiệu “Smile.Amazon.com” đã chuyển cho giáo
xứ tổng cộng $139.63. 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.
Quarter

Donation

02/06/2017

$61.45

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 4, sau thánh lễ 10:30
am, họp Phụ huynh ứng viên Thêm sức tại
phòng học tầng lầu nhà thờ.

11/07/2016

$44.90

08/15/2016

$24.85

Ghi Danh Học Giáo Lý Hôn Nhân

05/19/2016

$28.43

Total

$139.63

Họp phụ huynh ứng viên Thêm sức

Giáo xứ tổ chức khóa học Giáo lý Hôn nhân vào
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.

Phân ưu

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình Cụ
Bùi Khoa, các gia đình ông bà: Bùi Sĩ Liêm, Bùi
Thanh Trang, Bùi Tuấn An, Bùi Thiên Khiêm,
Bùi Chương, về sự ra đi của cụ bà Anna Bùi
Thị Lành, chị ruột Cụ Khoa, mới qua đời tại

Tin vui Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Ngày 23 tháng 3, thương hiệu Kroger đã chuyển
cho giáo xứ $297.86, do 70 bổn đạo ghi danh
ủng hộ nhà thờ làm thành viên của Kroger trong
quý 1 năm 2017. Kể từ tháng 9 năm 2015 đến
nay, thương hiệu Kroger đã tài trợ cho giáo xứ
$1,426.16.
Quarter

Donation

Members

Quý 4, 2015

$100.98

33

Quý 1, 2016

$252.55

57

23, 10:30am

Nguyễn Quốc
Dũng

Lưu
Phụng

Quý 2, 2016

$307.10

79

29, 8:00pm

Quý 3, 2016

$352.34

83

Nguyễn Duy
Hưng

Nguyễn Mai
Quế

Quý 4, 2016

$422.43

73

30, 8:00am

Vũ Thanh Mẫn

Vũ T. Tuyết
Mai

Quý 1, 2017

$297.86

70

30, 10:30am

Cao
Tuyên

Hồ Thanh
Trang

Cộng

$1,426.16

Để ủng tiếp tục 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. Nếu càng có nhiều người ghi danh, cũng
như tái nghi danh mỗi năm, và mua hàng của
Kroger, giáo xứ càng được hưởng thêm phúc lợi
từ thương hiệu Kroger. Giáo xứ chân thành tri ân
Ban Tài Chánh, nhất là chị Phạm Huỳnh, đã tích
cực dành nhiều thời gian giúp bổn đạo ghi danh,
cũng như tái ghi danh hằng năm, làm thành viên
của Kroger.

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn Liêm
Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn
Liêm lúc 1:30 pm, Chúa Nhật ngày 2 tháng 4 là
chị Dương Kim Linh. Chúa Nhật ngày 9 tháng 4
là anh Nguyễn Thanh Học. 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.

Thừa tác viên đọc sách thánh & LNGD
tháng 4 năm 2017
April, 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

Lời Nguyện GD

1, 8:00pm

Nguyễn Kim
Phượng

Nguyễn Ngọc
Phương

Vũ Thu Hương

2, 8:00am

Nguyễn T. Ái
Vân

Nguyễn Trọng
Phúc

2, 10:30am

Bạch
Triều

Đặng Tuyế t
Mai

8, 8:00pm

Nguyễn Gia
Huy

Phạm
Anh

9, 8:00am

N g u y ễ n
TrọngThanh

Nguyễn Thu
Thủy

9, 10:30am

Nguyễn Phú
Cường

Nguyễn Thái
Tuyên

16, 8:00am

Nguyễn Thu
Thảo

Trần Quang
Kiệt

16, 10:30am

Nguyễn Gia
Tuấn

Nguyễn Phi
Yến

22, 8:00pm

Trịnh Gia Bảo

Tr ị n h
Trâm

23, 8:00am

Phan Lê bảo
Ngọc

Đặng Thanh
Hải

Duy

Kim

Thu

Vũ Kim Thu

Hoàng Như
Mai

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đình

Suy niệm

Kim
Tr ầ n
Hằng

Ngọc

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật Lễ Lá năm A
Một trích đoạn bài Thương khó: Mt 27,33-54
Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ,
chúng cho Người uống rượu pha mật đắng,
nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu
uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong,
chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.
Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết
rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.”
Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp,
một tên bên phải, một tên bên trái.
Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc
đầu vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội
trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình
đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi
thập giá xem nào!” Các thượng tế, kinh sư và
kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu
được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là
Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay
bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào
Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu
quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: ‘Ta là
Con Thiên Chúa!’” Cả những tên cướp cùng bị
đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi
đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su
kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni“,
nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài
người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!”
Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng
bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy
và đưa lên cho Người uống. Còn những người
khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có
đến cứu hắn không!” Đức Giê-su lại kêu một
tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé
ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.
Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã
an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các
ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với
nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy
ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông
canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói:
“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.”

1. Đức Giêsu không thiếu kín đáo mà tố giác
Giuđa; Người nhắc nhở, để ông có thể xét lại
và quay lại, nhưng ông không nói gì cả: ông
lưỡng lự hoặc ông không muốn quay lại. Để soi
sáng và trấn an các môn đệ và có lẽ cũng để cố
gắng kéo Giuđa trở về thêm một lần nữa, Đức
Giêsu nhận định về tình hình: đây không phải
là chuyện không may do người môn đệ phản
bội, nhưng là điều nằm trong chương trình của
Chúa Cha. Số phận của Đức Giêsu do Chúa Cha
quyết định, nhưng điều này không xóa đi hay
giảm thiểu trách nhiệm của kẻ phản bội: “Thà
người đó đừng sinh ra thì hơn” ( 26,24).
2. Với sự giúp đỡ của Philatô, các đối thủ của
Đức Giêsu đã khử trừ được Người. Cái chết của
Đức Giêsu đã kết thúc ảnh hưởng của Người
trên dân chúng. Đối với dân chúng, Người là một
tên lừa bịp ( 27,63); đối với Thiên Chúa, Người là
một kẻ nói phạm thượng ( 26,65). Kiểu nói “tên
bịp bợm ấy” tổng hợp cách giới lãnh đạo Do
Thái đánh giá công trình của Đức Giêsu. Tuy
nhiên, điều vẫn còn đó và sẽ có thể tiếp tục gây
ảnh hưởng trên dân chúng, đó là các lời Người
đã nói về các môn đệ của Người.
3. Trong tiệc Thánh Thể, như trong tiệc Vượt
Qua xưa kia, tín hữu không được chỉ ở tư thế
khán giả, nhưng phải cảm thấy mình được lôi
kéo can dự vào trực tiếp. Thánh Lễ cũng tái
diễn lễ Vượt Qua, nên người tham dự không chỉ
tưởng niệm cuộc giải thoát của một đoàn dân
xa lạ, nhưng sống biến cố giải thoát chính mình.
4. Các môn đệ đã hoàn toàn thất bại khi ở trong
Vườn Ôliu với Đức Giêsu. Họ không canh thức
nổi với Người (c. 38); họ ngủ. Trong Kinh Thánh,
giấc ngủ đồng nghĩa với cái chết, sự bất động,
sự tê cứng. Ít ra các trinh nữ quên mang dầu
cũng còn thú nhận thiếu sót của mình; ở đây
các môn đệ nói được một lời cáo lỗi. “Mắt họ
nặng trĩu” (c.43), nhưng như thế có nghĩa là họ
hoàn toàn quên, hoàn toàn ở ngoài tấn bi kịch
lớn nhất mà họ đang chứng kiến: Đức Giêsu đi
vào cuộc Thương Khó của Người, nhưng cộng
đoàn đã không đi theo Người.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Palm Sunday of the Lord’s Passion – Year A
(Mt 27:33 -54)

And when they came to a place called Golgotha
— which means Place of the Skull —, they gave
Jesus wine to drink mixed with gall. But when
he had tasted it, he refused to drink. After they
had crucified him, they divided his garments
by casting lots; then they sat down and kept
watch over him there. And they placed over his
head the written charge against him: This is
Jesus, the King of the Jews. Two revolutionaries were crucified with him, one on his right

and the other on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, “You
who would destroy the temple and rebuild it in
three days, save yourself, if you are the Son of
God, and come down from the cross!” Likewise
the chief priests with the scribes and elders
mocked him and said, “He saved others; he
cannot save himself. So he is the king of Israel!
Let him come down from the cross now, and
we will believe in him. He trusted in God; let him
deliver him now if he wants him. For he said, ‘I
am the Son of God.’” The revolutionaries who
were crucified with him also kept abusing him
in the same way. From noon onward, darkness
came over the whole land until three in the afternoon. And about three o’clock Jesus cried
out in a loud voice, “Eli, Eli, lema sabachthani?”
which means, “My God, my God, why have you
forsaken me?” Some of the bystanders who
heard it said, “This one is calling for Elijah.”
Immediately one of them ran to get a sponge; he
soaked it in wine, and putting it on a reed, gave
it to him to drink. But the rest said, ‘Wait, let
us see if Elijah comes to save him.” But Jesus
cried out again in a loud voice, and gave up
his spirit. And behold, the veil of the sanctuary
was torn in two from top to bottom. The earth
quaked, rocks were split, tombs were opened,
and the bodies of many saints who had fallen
asleep were raised. And coming forth from their
tombs after his resurrection, they entered the
holy city and appeared to many. The centurion
and the men with him who were keeping watch
over Jesus feared greatly when they saw the
earthquake and all that was happening, and they
said, “Truly, this was the Son of God!”

Reflection

Fairytales include three bears, three little pigs,
and three witches. The third time is a charm,
we say. The life cycle is birth, life, and death.
The magi brought three gifts to the infant Jesus. Time is divided into past, present, and
future. Hegel taught about thesis, antithesis,
and synthesis. And we could go on and on and
on. Threes are all around us. Threes abound in
Matthew’s account of Jesus’ passion as well.
Judas is paid thirty pieces of silver for betraying Jesus (three times ten). Jesus takes his three
favorite apostles Peter and “the two sons of
Zebedee” as he goes off to pray. Three times
Jesus finds Peter asleep after he asks him to
“keep watch with me.” One of the accusations
against Jesus before the “chief priests and
the entire Sanhedrin” is that he said he could
rebuild the temple in three days. Peter denies
three times that he knows Jesus. Jesus and
two others were crucified on that first Good
Friday. Jesus died at three in the afternoon.
Pilate gave orders that “the grave be secured
until the third day.” But no one was prepared

for what would happen on that third day! It is
easy to hear only the negatives in the passion
accounts: Jesus is denied, betrayed, unjustly
judged. He is scourged, mocked, crucified. He
suffers, dies, and is buried. Yet all through the
passion accounts, there are signs of life, promise, and hope. The night before he was betrayed
Jesus gave his disciples a continuing memorial
of his self-giving, his very Body and Blood for
our nourishment as the sacrament of Life. He
promised that he could rebuild the temple in
three days, speaking of course about the temple
of his own Body. He gave us everlasting hope
that by not saving himself, he saved us. This
day - Palm Sunday - when we sing our hosannas and bow our heads in sorrow as we hear
the passion account for the first time this year,
we begin the holiest week of our Christian year.
It is no ordinary week, for we celebrate Jesus’
unreserved self-giving. Holy Week brings before
us the demands of self-giving. All of our daily
living throughout the year reminds us that, ultimately, like Jesus we must give ourselves over
to God so that God might give us divine Life.

To the point:

Judas is paid thirty pieces of silver for betraying Jesus (three times ten). Jesus takes his three
favorite apostles Peter and “the two sons of
Zebedee” as he goes off to pray. Three times
Jesus finds Peter asleep after he asks him to
“keep watch with me.” One of the accusations
against Jesus before the “chief priests and
the entire Sanhedrin” is that he said he could
rebuild the temple in three days. Peter denies
three times that he knows Jesus. Jesus and two
others were crucified on that first Good Friday.
Jesus died at three in the afternoon. Pilate gave
orders that “the grave be secured until the third
day.” But no one was prepared for what would
happen on that third day!
(Source: Living Liturgy 2017)
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• Lh cụ cố Gioan Baotixita, lễ giỗ (HĐ Đaminh
Máctinô)

• Lh cụ Maria Nguyễn Thị Hai & Xavie Hùng
(Bảo - Khánh)

• Lh Gioan Baotixita Phạm Hoan, giỗ 3 năm
(Tuyết Nguyễn)

•
•
•
•
•

Ý Lễ

•

Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 1 tháng 4
• 2 lh Phêrô, lễ giỗ (ÔB Sen Lý)
• Lh Anna Bùi Thị Lành mới qua đời tại Indiana
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi OP
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Maria & các lh
• Lh Mátthêu Nguyễn Hoàng Chương
• Lh Mátthêu Phạm Đình Nghĩa mới qua đời tại
VN (Huỳnh Ty)

•

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 2 tháng 4
• Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban muôn ơn lành

•
•
•
•
•
•
•
•

Lh Maria (Gđ Sơn - Thảo)
Lh Maria Nguyễn Thị Hai (Gđ Liêm Bích)
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