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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 5 Phục sinh ngày 25 tháng
4, thánh Marcô Thánh sử. Lễ kính.
Bài đọc: 1 Pr 5, 5b-14
Đáp ca: Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17
Phúc âm: Mc 16, 15-20
• Thứ Ba trong tuần 5 Phục sinh ngày 26 tháng 4
Bài đọc: Cv 14, 18-27
Đáp ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21
Phúc âm: Ga 14, 27-31a

chót là ngày 22 tháng 5 năm 2016. Nội dung
chi tiết của những ngày đại hội thánh mẫu sẽ
được cập nhật trong bản tin mục vụ kế tiếp.

Quỹ phát triển giáo xứ
Để thực hiện 3 dự án trong năm 2016 -2017
gồm: 1) Làm nhà kho; 2) Làm khu sinh hoạt
cho giới trẻ; 3) Bảo trì bãi đậu xe, tổng kinh
phí là $96,455. Tính đến ngày 22 tháng 4, giáo
xứ đã gây quỹ được:
1. Quỹ Giáng sinh 2015

$

• Thứ Tư trong tuần 5 Phục sinh ngày 27 tháng 4
Bài đọc: Cv 15, 1-6
Đáp ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Phúc âm: Ga 15, 1-8

2. Quỹ Tết nguyên đán 2016

$

• Thứ Năm trong tuần 5 Phục sinh ngày 28 tháng 4
Bài đọc: Cv 15, 7-21
Đáp ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10
Phúc âm: Ga 15, 9-11

   Cộng 	

• Thứ Sáu trong tuần 5 Phục sinh ngày 29 tháng
4, thánh Catarina Siena, đồng trinh, tiến sĩ hội
thánh. Lễ kính.
Bài đọc: Cv 15, 22-31
Đáp ca: Tv 56, 8-9. 10-12
Phúc âm: Ga 15, 12-17
• Thứ Bảy trong tuần 5 Phục sinh ngày 30 tháng
4, thánh Pio V, Giáo hoàng. Lễ nhớ.
Bài đọc: Cv 16, 1-10
Đáp ca: Tv 99, 2. 3. 5
Phúc âm: Ga 15, 18-21
• Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh năm C ngày 1 tháng 5
Bài đọc I: Cv 15, 1-2. 22-29
Đáp ca: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8
Bài đọc II: Kh 21, 10-14. 22-23
Phúc âm: Ga 14, 23-29

T hông B áo
Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu Missouri
Giáo xứ dự kiến tổ chức hành hương đại hội
Thánh Mẫu Missouri, từ ngày 3 đến 8 tháng 8
năm 2016. Nếu tổng số ghi danh được khoảng
50 người, giáo xứ có thể cùng đi chung một
chuyến xe bus. Lộ phí dự tính khoảng từ $350
đến $450 một người, kể cả chi phí lều trại. Xin
mời quý vị ghi danh tại tiền sảnh nhà thờ, hạn

24,691

25,839

3. Dâng cúng lần 2, Feb 28, 2016 $2,676
$

4. Dâng cúng lần 2, March
$

3,352

56,558

Các thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 4 sẽ có
xin dâng cúng lần 2 cho quỹ phát triển giáo
xứ. Chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại
của quý ovị. Xin ban phụng vụ và ban lễ tân
lưu ý, dâng cúng lần 2 chỉ được thực hiện sau
khi cha chủ tế dâng lời nguyện hiệp lễ, mời
cộng đoàn an tọa và giới thiệu vắn tắt về mục
đích gây quỹ.

Garage Sale Tháng 7
Giáo xứ sẽ mở Garage Sales các ngày cuối
tuần (thứ Bảy và Chúa Nhật) ngày 9 & 10, và ngày
16 & 17 tháng 7, nhằm mục đích gây quỹ cho
việc phát triển giáo xứ. Quý bổn đạo muốn
thanh lý những mặt hàng gia dụng như: máy
tính, TV, tủ lạnh, máy giặt, đồ điện, bàn ghế,
chén dĩa v.v., xin vui lòng hiến tặng nhà thờ.
Những mặt hàng nhỏ gọn, xin quý vị làm ơn
chở đến và để ngay trước cửa Văn phòng giáo
xứ số 12486 Patterson Ave RVA 23238. Những
mặt hàng cồng kềnh, xin vui lòng gửi tin nhắn
vào điện thoại số: 571-598-6223, giáo xứ sẽ
đi thu nhận tại gia đình quý vị. Giáo xứ chân
thành tri ân.
Tháng năm dâng hoa kính Đức Mẹ
Để khai mạc tháng hoa kính Đức Maria, các
em thiếu nhi sẽ có nghi thức dâng hoa kính
Đức Mẹ trước thánh lễ 10:30am Chúa Nhật
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Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh - Năm C
ngày 1 tháng 5. Trong các thánh lễ cuối tuần
của tháng 5, hội đoàn đặc trách phụng vụ của
mỗi giờ lễ, sẽ tiến hoa dâng kính Đức Mẹ trong
lúc cộng đoàn hát bài kết lễ. Chúa Nhật ngày
29 tháng 5, giáo xứ có nghi thức rước kiệu
Đức Mẹ La vang & kiệu Thánh Tâm Chúa xung
quanh thánh đường, sau thánh lễ 8:00am.

Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh gia đình
Lịch đọc kinh gia đình của đoàn Tông đồ
Fatima được sắp xếp vào 5:00 pm, thứ Bảy
và Chúa Nhật trong tháng Năm: Chúa Nhật
1 tháng 5, gia đình ÔB. Mai Viết Huyền; Thứ
Bảy 7 tháng 5, gia đình ÔB. Dương Văn Hãn;
Chúa Nhật 8 tháng 5, gia đình ÔB Vũ Văn Thu;
thứ Bảy 14 tháng 5, gia đình ÔB Nguyễn Trung
Toàn; Chúa Nhật 15 tháng 5, gia đình ông bà
Tôn Nữ Mỹ; thứ Bảy 21 tháng 5, cộng đoàn nữ
tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm; Chúa Nhật 22 tháng
5, gia đình ÔB Trần Ngọc Thoại; thứ Bảy 28
tháng 5, gia đình ÔB Hồ Văn Lợi; Chúa Nhật 29
tháng 5, gia đình ÔB Nguyễn Hữu Linh.
Đặt mua hoa tươi tặng thân mẫu nhân
ngày Hiền mẫu
Giáo xứ sẽ bán các bình hoa tươi cho bổn đạo
tặng quý hiền mẫu nhân ngày Chúa Nhật mùng
8 tháng 5 sắp tới. Các bình hoa được trang trí
giống như các mẫu bên dưới với mức ấn định
từ $10 đến $30 một bình. Hiện đã có một nhà
tài trợ sẵn sàng ủng hộ hoa tươi, bình sành, vật
dụng trang trí; hội Các Bà Mẹ Công giáo đảm
nhận việc cắm hoa. Toàn bộ thu nhập từ việc
bán các bình hoa tươi trong ngày Hiền mẫu sẽ
được chuyển vào quỹ xây dựng của giáo xứ.
Quý vị nào dự kiến sẽ tặng hoa cho thân mẫu,
xin vui lòng đặt mua sớm tại bàn thông tin nhà
thờ, để ban cắm hoa kịp chuẩn bị vật liệu, giúp
chương trình gây quỹ của giáo xứ.

Xưng tội và Rước lễ lần đầu
Để chuẩn bị cho các em thiếu nhi Rước Lễ Lần
Đầu, 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. Các ứng viên sẽ tĩnh tâm
và tập nghi thức vào thứ Bảy ngày 30 tháng
4, từ 9:30am đến 3:00pm; và xưng tội lần đầu
vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 5, từ 10:00am đến
1:00pm.
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 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)
Nhằm mục đích bảo vệ môi trường, đóng góp
phúc lợi xây dựng giáo xứ, và trợ giúp những
người nghèo , xin quý vị giúp các bạn trẻ thu
gom những phế liệu tái chế sau đây: Bao đựng
nước trái cây; ly nhựa số 6; bao đựng bánh;
thiết bị điện tử; hộp nhựa đựng mỹ phẩm;
hộp kem đánh răng; các loại bút viết; các lon
nhôm; giầy dép cũ. Ngoài ra, xin quý vị ĐỪNG
mang đến nhà thờ những chai nước NHỰA và
chai SÀNH (plastic & glass bottles), vì hiện nay
dịch vụ Recycle chưa trưng dụng hai loại sản
phẩm tái chế này.
Gây quỹ 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
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

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 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 lấn vào
những chỗ dành cho người thiểu năng, 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, yêu cầu quý vị tuân
thủ những chỉ thị của nhân viên hướng dẫn và
lịch sự với tất cả mọi người.
Phân ưu
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình
ÔB Nguyễn Quang Khanh, ÔB. Trần Thanh
Chức, ÔB. Nguyễn Trọng Thanh, về sự ra đi
của những người thân là: ông Phanxicô Xa-

viê Nguyễn Văn Sở, ông Đa Minh Nguyễn Văn
Huyền, ông Phaolô Ngô Thanh Xuân, và bà
Anna Đỗ Thị Sáng tại Việt Nam, California và

Seattle. Giáo xứ chân thành phân ưu và hiệp
nguyện với các gia đình tang quyến. Nguyện
xin Chúa thương đón nhận các linh hồn Phanxicô Xaviê, Đaminh, Phaolô và Anna về hưởng
nhan thánh Chúa.

Phân ưu
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình Bà
Lan, Bà Thục Mi, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô
Nhiễm Phú Xuân, Sơ Phan Thị Bạch Nhồng
về sự ra đi của những người thân là: bà Anê
Nguyễn Thị Tuý, Sơ Anê Seraphim Trần Thị
Trường Sinh, bà Maria Phan Thị Kim Loan, tại

Việt Nam, Giáo xứ chân thành phân ưu và hiệp
nguyện với các gia đình tang quyến. Nguyện
xin Chúa thương đón nhận các linh hồn Anê,
Maria và Anê, về hưởng nhan thánh Chúa.

Thu Nhập GX
Hiện kim

$

$

Ngân phiếu

Tổng cộng 	

3,046

$

370

3,416

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C
Phúc âm: Ga 14, 23-29
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy
sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến
và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy,
thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây
không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa
Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã
nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26
Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha
sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy
anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ
lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
23

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban
cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho
anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng
xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã
nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh
em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh
em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha,
bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây
giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy
ra, để khi xảy ra, anh em tin.”
27

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
1. Sự hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần cất đi mọi mối bận tâm, sợ
hãi và lo lắng bất an, nhất là khi ta sống sự hiệp
thông ấy trong đức tin. Bởi vì chỉ Đức Giêsu
mới giúp chúng ta đi vào hiệp thông với Chúa
Cha, thì cũng chỉ Người mới có thể ban cho
chúng ta sự bình an này. Người tín hữu phải
luôn luôn biết rằng, ngay cả khi họ bị cái chết
dằn vặt, Đức Giêsu và Chúa Cha vẫn ở bên họ,
chứ không bao giờ bỏ rơi họ trong tình cảnh
khốn quẫn. Sự hiệp thông với Đức Giêsu và
với Chúa Cha không chỉ bắt đầu khi chúng ta
được tiếp đón vào nhà Cha ( 14,2-3), nhưng là
một thực tại đã có bây giờ và sẽ hoàn tất với
cuộc hưởng kiến vinh quang.
2. Ngược với việc tuân giữ những luật lệ chi li

cách tỉ mỉ và máy móc, không quan hệ gì với
con tim của người tín hữu, Đức Giêsu đặt các
tương quan của Người với các môn đệ trên nền
tảng là các dây liên kết riêng tư trong tình yêu.
Muốn thấy Đức Giêsu, muốn sống nhờ Người
và với Người, người tín hữu phải “giữ các lời
Người” (c. 24). Sự sống này, như Đức Giêsu xác
định, lại chính là sự sống của Người và cũng là
sự sống mà Người nhận từ Chúa Cha, nhưng
cũng có chung với Chúa Cha.

3. Các Kitô hữu hôm nay cũng phải vui mừng

cho chính mình: sự kiện Đức Giêsu đã đạt tới
mục tiêu là đảm bảo cho họ là họ cũng sẽ đạt
tới đó, Người sẽ đón họ vào trong cuộc sống
vinh phúc của Người.
4. Cái chết của Đức Giêsu rất có thể có vẻ là

chiến thắng của ông hoàng của thế gian này
và của các quyền lực bóng tối, là sự khải hoàn
của các đối thủ của Người. Nhưng Đức Giêsu
không hề bị áp đảo bởi một quyền lực bên
ngoài, chống lại ý muốn của Người. Người đã
tự ý nhận lấy cái chết của Người, bởi vì Cha
đã định đoạt như thế cho Người. Cái chết của
Người là một dấu chỉ về tình yêu của Người
đối với Cha.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Sixth Sunday of Easter – Year C
Gospel: Jn 14:23-29
Jesus said to his disciples: “Whoever loves
me will keep my word, and my Father will love
him, and we will come to him and make our
dwelling with him. Whoever does not love me
does not keep my words; yet the word you
hear is not mine but that of the Father who
sent me.
“I have told you this while I am with you. The
Advocate, the Holy Spirit, whom the Father
will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I told you.
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Not as the world gives do I give it to you. Do
not let your hearts be troubled or afraid. You
heard me tell you, ‘I am going away and I will
come back to you.’ If you loved me, you would
rejoice that I am going to the Father; for the
Father is greater than I. And now I have told
you this before it happens, so that when it
happens you may believe.”
(http://www.usccb.org/bible/readings/050116.cfm)

Reflection
“Why?” the child asks when a parent gives an
ultimatum about doing something. “Because
I said so,” the parent answers. This has never
been a very satisfactory answer for a child;
we can imagine a teenager rolling the eyes in
response. This answer doesn’t give any explanation for doing what is asked, but simply
states a chain of command, a line of authority.
In this gospel Jesus’ desire that we keep his
words functions something like a “Because I
said so.” Extraordinary gifts are given to us
if we keep his words. His words rest on the

authority of himself, his Father, and the Holy
Spirit. This is about as high that a chain of
command, a line of authority can get. It all
rests on “If you love me.”
To enable us to keep his word, Jesus promises
us the gift of a divine indwelling - the Holy
Spirit - through whom we are recreated as
persons able to live and love as Jesus himself did. We are a new creation empowered
to continue the mission of Jesus in peace and
with fearlessness. To be created anew means
that we share in the Life of the risen Lord - in a
very real way, we share in Jesus’ very identity.
Indeed, this is the gift of baptism: that we are
made members of the Body of Christ. Only because we share in Jesus’ identity as members
of his Body can we love as he does, truly keep
his word, and carry on his saving mission.
Jesus’ word is a promise of a new relationship
with him and his Father, where God comes
and dwells within us through the power of the
Holy Spirit. We keep his word, therefore, when
we embody in our living the fearlessness and
peace of Jesus that are evidence of the Presence of the Spirit. We keep his word when we
respond to indwelling divine Love with selfgiving as modeled by Jesus. The truth and
power of the word come from within, and it is
the truth and power of the Holy Spirit. We are
fearless not because of our own power, but
because of the Spirit dwelling within us.
The word of Jesus we are to keep is his command to love as he loves us. Jesus’ word,
however, is not simply spoken - “Because I
said so” - but is love-in-action. His love-inaction is the gift of the Spirit of peace, of
untroubled hearts, of rejoicing, of believing.
His love-in-action is ultimately the gift of the
resurrection, of new Life and relationship with
him. Our love-in-action flows from the gift of
the Holy Spirit dwelling in us and teaching us
to keep Jesus’ word-command to love. Our
love-in-action is risen Life-made-visible. Jesus’ “Because I said so” is so much more than
simply words. It is his own obedience to his
Father, his own handing over his spirit, his own
love-in-action. So must it be ours.

To the point:
The word of Jesus we are to keep is his command to love as he loves us. Jesus’ word,
however, is not simply spoken, but is love-inaction. His love-in-action is the gift of the Spirit of peace, of untroubled hearts, of rejoicing,

of believing. His love-in-action is ultimately
the gift of the resurrection. Our love-in-action
flows from the gift of the Holy Spirit dwelling
in us and teaching us to keep Jesus’ wordcommand to love. Our love-in-action is risen
Life-made-visible.
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ
Thánh lễ Thứ Hai ngày 18 tháng 4
• Lh Antôn Nguyễn Duy Tâm & cầu xin cho
mẹ trên đường về bình an (Phượng)
Thánh lễ 8PM Thứ Bảy ngày 23 tháng 4
• Lh Anna Đỗ Thị Sáng mới qua đời tại
Seattle (ÔB Chức)
• Lh Đaminh Đăng, lễ giỗ (Đĩnh Cao)
• Lh các bổn đạo trong giáo xứ đã qua đời
• Lh Phaolô & Têrêsa (Gđ 2 con)
• Lh thân mẫu, lễ giỗ 1 năm
• Lh Sơ Anê Seraphim Trần Thị Trường Sinh
mới qua đời tại VN
• Lh Maria Phan Thị Kim Loan mới qua đời
tại VN
Thánh lễ 8AM Chúa Nhật 24 tháng 4
• Lh Agnes Nguyễn Thị Tuý mới qua đời tại
VN (Bà Lan)
• Lh Anna (Thành Liên)
• Lh Anna mới qua đời (Lý & Loan)
• Lh Anna mới qua đời (Gđ Duy Kim)
• Lh Cecilia (ÔB Vũ Thành)
• Lh Celicia (AC Thanh Hồng)
• Lh Celicia, lễ giỗ (Gđ Khanh Ngọc)
• Lh các bổn đạo trong giáo xứ đã qua đời
• Lh Đaminh Đăng, lễ giỗ (Đĩnh Cao)
• Lh Ene Nguyễn Thị Tuyết ()
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng &
Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse Maria, lễ giỗ (Thành Liên)
• Lh Giuse Nguyễn Văn Hương
• Lh Lucia Lê Thị Ánh (Lê Duy Linh)
• Lh Lucia Lê Thị Ánh (AC Kiệt & Lan)
• Lh Maria (Thành Liên)
• Lh Maria & xin ơn bình an (Martin Bùi
Thanh Duy)
• Lh mồ côi & thai nhi (Gđ Tùng & Dung)
• Lh mồ côi & xin ơn bình an trong gđ (ÔB Trị)
• Lh Phanxicô Xavie & Têrêsa (Thành Liên)
• Lh Phêrô Châu mới qua đời tại VN (ÔB Phan
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(

tiếp theo trang 3 )

•
•
•
•

Lh Phêrô Nguyễn Thanh Ngàn
Xin lễ tạ ơn
Xin lễ tạ ơn (Thái + Hiếu)
Xin ơn bình an cho bà Nguyễn Thị Ngợi,
ông Nguyễn Văn Trung, bà Nguyễn Thị
Hoa
• Xin theo như ý (Hội & Lành)
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 24 tháng 4
• Các đẳng lh (Hằng)
• Các lh mồ côi
• Lh Aneg Nguyễn Thị Túy (Vũ Thê)
• Lh Antôn Vĩnh & Bathôlômiô
• Lh Giuse
• Lh Giuse mới qua đời
• Lh Giuse Trần Văn Phúc (Gđ 2 cháu)
• Lh Inê Đỗ Sáng
• Lh Maria & Gioan Baotixita (Các con
cháu)
• Lh Maria & Phêrô (Bà Nga)
• Lh Maria Lê Thị Tùng (Gđ 2 cháu)
• Lh Maria Lưu Lộc Sen (Triều & Oanh)
• Lh Maria Phạm Thị Mão (Anh Vân)
• Lh Maria Phan Thị Kim Loan mới qua đời
tại VN (Trường VSL)
• Lh mồ côi
• Lh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sở &
Đaminh Nguyễn Văn Huyền (Gđ ÔB
Khanh & các con)
• Lh Phêrô & các lh (Vũ Thê)
• Lh Phêrô Đắc (Em)
• Lh Phêrô Huỳnh Ngọc Sơn (Gđ 2 cháu)
• Lh thân mẫu, lễ giỗ 1 năm
• Xin lễ tạ ơn (Hằng)
• Xin lễ tạ ơn & cầu xin mau lành bệnh
(Chương + Nga)
• Xin lễ tạ ơn Đức Mẹ ban ơn bình an
• Xin theo như ý (Gđ Sơn + Thảo)
• Xin theo như ý
• Lh Sơ Anê mới qua đời tại VN
• Lh các bổn đạo trong giáo xứ đã qua đời

G iáo L ý
Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số
271)... là chúng ta đang hành động do trung
thành với chính cũng những xác tín liên quan
đến phẩm giá con người và công ích .

144. Như đã nói khi bắt đầu các bài giáo

lý này, tất cả mọi giáo huấn của Hội thánh
về hôn nhân, gia đình và tính dục đều bắt
nguồn từ Chúa Giêsu. Thần học luân lý
Công giáo là một tường thuật mạch lạc
thỏa mãn những vấn đề sâu xa nhất của
nhân loại – một chuyện kể độc nhất và
thống nhất bắt nguồn từ những xác tín Kitô
giáo căn bản về tạo thành và giao ước của
Thiên Chúa, sự sa ngã của loài người, việc
Đức Kitô nhập thể, cuộc sống, chịu đóng
đinh và phục sinh. Các giáo huấn này kéo
theo những cái giá phải trả và những đau
khổ dành cho tất cả những ai muốn làm
môn đệ Chúa Giêsu, nhưng các giáo huấn
này cũng mở ra những cơ hội mới cho vẻ
đẹp và sự triển nở của con người.
145. Khi bản chất đích thực của hôn nhân
bị xói mòn hoặc ít được hiểu biết, gia đình
sẽ bị suy yếu đi. Khi gia đình suy yếu,
tất cả chúng ta sẽ sa đà vào một thứ cá
nhân chủ nghĩa thô bạo. Chúng ta cũng dễ
dàng mất đi nhân đức dịu hiền của Đức
Kitô và kỉ luật của giao ước Người. Khi gia
đình vững mạnh (tức là khi gia đình tạo được
không gian cho vợ chồng và con cái thực hành
nghệ thuật hiến thân theo mẫu mực của giao ước
Thiên Chúa) thì lúc đó ánh sáng sẽ  soi chiếu

vào thế giới tối tăm. Trong ánh sáng này,
bản chất thật của con người sẽ được hiển
thị . Đó là lí do tại sao Hội thánh chống
lại những bóng tối đang đe dọa gia đình.

146.  Tất cả chúng ta đều đã sa ngã. Sự

hỗn loạn nơi mỗi một người và nơi hết mọi
trái tim con người đều có một bối cảnh xã
hội và những hậu quả xã hội. Sự hiệp thông
mà chúng ta đã được tạo dựng để tham dự
bị đe dọa bởi chính các ước muốn vô trật
tự, tình trạng kinh tế, văn hóa phẩm dâm
ô, việc ngừa thai, ly dị, và sự hỗn độn về
pháp lý hay tri thức của chúng ta. Nhưng
tình yêu là sứ mệnh của chúng ta, và Hội
thánh đang tìm kiếm một cuộc sống xã hội
mới, một cộng đoàn đặt tiền đề trên tình
thương, sự quảng đại, sự tự do và trung
thành của Chúa Giêsu. Nhiều tác vụ của
Hội thánh thúc đẩy nền văn hóa sự sống,
như trợ giúp người nghèo, hỗ trợ việc kế
họach hóa gia đình theo phương pháp tự
nhiên, hay xây dựng một triết lý phù hợp
hơn cho pháp luật. Khi người Công giáo
chống lại ly dị, hay “hôn nhân” đồng tính,
hoặc những sự xét lại luật về hôn nhân gây
rối ren, là chúng ta cũng nhận trách nhiệm

vun xới những cộng đồng chuyên giúp đỡ
và yêu thương.
BÀI TÁM

MỘT MÁI ẤM CHO NHỮNG TRÁI TIM
MANG THƯƠNG TÍCH
Nhiều người, đặc biệt ngày nay, phải đối
diện với những hoàn cảnh đau khổ, do đói
nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, nghiện ngập, thất
nghiệp, sự cô đơn của tuổi già. Nhưng nạn
ly dị và đồng tính luyến ái đã tác hại đến đời
sống gia đình một cách sâu xa đặc biệt. Các
gia đình Kitô hữu và toàn thể các gia đình
phải là nguồn mạch của lòng nhân hậu, an
toàn, thân thiện và nâng đỡ cho những ai
đang phải chống chọi với những vấn đề này.

Nghe những lời chói tai của Chúa Giêsu
147. Khi chào đón Thánh Gia trong Đền thờ,
cụ già Simeon đã tuyên bố rằng Hài nhi
Giêsu được đặt làm “duyên cớ để người đời
chống đối” (Lc 2 ,34). Các sách Tin Mừng
chứng minh sự thật của những lời này qua
phản ứng của nhiều người đương thời đối với
sứ vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng đã
gây khó chịu cho nhiều môn đệ của Người
. Một trong những lý do là những lời Người
nói nghe sao “chói tai” quá.
148.

Một số lời chói tai nhất của Chúa
Giêsu liên quan đến hôn nhân, dục vọng và
gia đình. Giáo huấn của Chúa Giêsu về tính
bất khả phân ly của hôn nhân gây sửng sốt
không chỉ cho người Pharisiêu mà còn cho
chính các môn đệ của Người: “Nếu là như
thế ... thì thà không kết hôn còn hơn”, một
vài môn đệ đã xì xầm với nhau như thế (Mt
19, 10). Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giêsu
không chỉ đào sâu giáo huấn của Mười Điều
Răn, mà như một Môsê Mới, Người mời
gọi các môn đệ hãy biến đổi triệt để tâm
hồn:“Các con đã nghe luật dạy rằng,“Ngươi
chớ ngoại tình”. Nhưng Thầy bảo cho các
con biết, ai nhìn một người phụ nữ mà lòng
đầy tà dâm thì đã phạm tội ngoại tình với
người ấy trong lòng rồi (Mt 5, 27-28).
149.

Các môn đệ làm thành gia đình mới
của Đấng Cứu Thế, trổi vượt và chiếm ưu thế
hơn các liên hệ gia đình truyền thống . Với
những ai theo Chúa Kitô, nước của Bí tích
Thanh tẩy quý giá hơn cả máu đào. Giao
ước Thiên Chúa đem lại một bối cảnh mới
để hiểu thân xác chúng ta cũng như các mối
quan hệ của chúng ta.
(Còn tiếp)
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