
Chúa Nhật PhụC siNh - Ngày 5 / 4 / 2015

Anh Chị Em quý mến trong Chúa Giêsu Phục Sinh,

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ chúng ta đã trải qua những ngày tháng mùa 
Chay 2015, với những hy sinh, khổ chế phần xác, tăng cường đời sống tâm linh, 
siêng năng tham dự tĩnh tâm, xưng tội, đồng thời cũng thực hành nhiều việc 
bác ái cho nhau và cho người nghèo. Nay thời điểm mừng Chúa Phục Sinh đã 
đến. Chúng ta hãy cùng hân hoan cất lên lời ca Alleluia. Xin cho niềm vui mà 
các Tông đồ đã cảm nhận trong ngày Chúa Phục Sinh năm xưa cũng dâng tràn 
trong tâm hồn, gia đình, xứ đạo, và mọi vùng đất anh chị em bước tới.

Chúc Mừng Lễ Phục Sinh. Alleluia !

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR
Chánh Xứ



Trên Thập giá trước khi qua đời, Chúa Giêsu đã nói 
những lời sau cùng. Phúc âm theo Thánh Mattheo và 
Thánh Maccô thuật chỉ có một lời, đang khi Phúc âm 

theo Thánh Luca thuật lại ba lời, và Phúc âm theo Thánh 
Gioan thuật lại thêm ba lời. Cộng chung lại có tất cả bảy lời 
của Chúa nói trên thập giá.

1. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ 
làm.” Lc 23,34

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giây phút sau cùng 
trước khi chết cho bạn hữu, cho cả kẻ thù nghịch giết mình, 
cho kẻ không tin chấp nhận Chúa và kẻ ghét hận thù Chúa. 
Lời cầu nguyện xin ơn tha thứ làm hòa bao trùm cho quan 
tòa xử án, cho lính tráng thi hành bản án đóng đinh Chúa vào 
Thập giá. Và cho cả những người đạo đức không sao hiểu nổi 
được tại sao Chúa lại để bị xử như thế.

2. “Ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên 
đàng.” Lc 23,43

Như thế Chúa Giêsu chấp nhận lòng chân thành của tên 
trộm cùng bị xử án đóng vào Thập giá với Chúa. Người trộm 
này đã thành thật nhận tội lỗi việc làm bất chính của mình, 
đồng thời công nhận tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, 
xin Ngài tha thứ cho và nhớ đến mình.

Người “trộm lành“ này đã được Chúa Giêsu không chỉ cho 
vào Thiên đàng sau khi chết, mà còn như được Chúa phong 
Thánh cho nữa. Nên Giáo Hội Chính Thống tin như vậy, và 
họ lập một bàn thờ trong đền thờ mộ Chúa Giêsu sống lại ở 
Gierusalem, tôn kính vị Thánh trộm lành này.

3. “Thưa bà, đây là con bà / Đây là mẹ của con.” Ga 
19,26

Mẹ Maria đã cùng theo sát con đường vác Thập giá của 
con mình đến tận đồi Golgotha, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh 
vào Thập giá. Ngày xưa Mẹ Maria đã cưu mang trong cung 
lòng mình Chúa Giêsu, rồi trong suốt quãng đường hơn 30 
năm, mẹ Maria đã lo lắng chăm sóc nuôi Chúa Giêsu con 
mình, và giờ phút chót đau khổ sau cùng đời sống con mình, 
mẹ Maria cũng có mặt sát bên con mình. Không phải chỉ trong 
tinh thần, nhưng mẹ Maria đến đứng ngay sát dưới chân Thập 
giá Chúa Giêsu.

Thấy mẹ mình, lòng hiếu thảo nơi con người Chúa Giêsu 
đã bừng dậy. Và Chúa đã tin tưởng trăn trối nhiệm vụ cho 
Thánh Gioan, Môn đệ Chúa cũng đang đứng đó: Anh hãy làm 
công việc lo săn sóc cho mẹ của tôi. Mẹ của tôi cũng là mẹ 
của anh.

4. “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ rơi 
con?”  Mc 15,34, Mt 27,46

Những lời than thở này bằng tiếng Aramien thời Chúa 
Giêsu: Eli, eli lema sabachthani? Lời này là lời cầu xin than 
van trong Thánh Vịnh 22,2 về sự bị Chúa bỏ rơi cô đơn. Lời 
cầu nguyện than thở này đồng thời nói lên tâm tình Thiên 
Chúa không quên ai khi kêu cầu với Người.

5. “Tôi khát” Ga 19,28

Chúa Giêsu trong cơn đau khổ đã xin sự giúp đỡ. Đói 
và khát là nhu cầu căn bản của đời sống. Người đang hấp 
hối quằn quại trong đau khổ. Chúa khát nước cũng còn nói 
lên: Có biết bao nhiêu người cũng đang đói khát như Ngài, 
thực phẩm nước uống, nhất là thực phẩm nước uống tinh 
thần đức tin.

6. “Thế là đã hoàn tất” Ga 19,30

Sau trận chiến thắng, vị chỉ huy chiến dịch nói báo cáo 
với cấp trên “sứ mạng đã hoàn tất”. Chúa Giêsu nói lời này 
là một người chiến thắng. Nhưng không là người chiến thắng 
được người khác đến bắt tay chúc mừng.

Chiến thắng của Người là tình yêu Người mang đến cho 
con người đã đạt đến đích điểm. Hoàn tất những gì mang 
đến sự sống cho con người bị kết án phải chết vì tội lỗi. Ý 
muốn của đức Chúa Cha đã được thực hiện viên mãn. Sự 
cứu độ đã được thực hiện hoàn tất trọn vẹn trên Thập giá.

7. “Lạy Cha, con phó dâng linh hồn con trong tay 
Cha.” Lc 23,46

Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá là sự chiến thắng 
của Thiên Chúa. Lời này Chúa Giêsu ở trong Thánh Vịnh 
31,6 của Vua Thánh David chỉ về tương lai cứu độ. Thiên 
Chúa che chở gìn giữ những kẻ trung thành tin tưởng nơi 
Ngài. Nước Thiên đàng mở ra cho những người như thế.

Chúa Giêsu chịu đau khổ và sau cùng chết là một người 
Do Thái đạo đức. Bảy lời sau cùng của Chúa là bằng chứng 
lịch sử cho sự chết này.

Những người đứng chung quanh dưới chân thập giá 
Chúa Giêsu năm xưa đã tận tai nghe những lời này.

Họ là mẹ Maria cùng những người phụ nữ khác, đã 
không chạy ra xa trốn khỏi đồi Golgotha. Không gian khu 
đồi Golgotha và bức tường thành bao vây xung quanh đền 
thờ Giêrusalem, những người lính canh và những kẻ tò mò, 
đều đã nghe tiếng những lời này vọng đến.

Thánh Gioan Tông đồ của Chúa, người sau này đã viết 
Phúc âm, đã tận mắt nhìn thấy những sự việc đã xảy ra và 
đã nghe, là nhân chứng thân thiết sống động về biến cố 
này.

Và cả Ông Nicodemo và Ông Giuse thành Arimathia, họ 
đã tháo gỡ thân xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá, rồi 
mang an táng trong mộ huyệt đá ở khu vườn gần nơi Chúa 
Giêsu bị đóng đinh, cũng là những người đã thấy, đã nghe 
và làm chứng về những lời sau cùng của Chúa Giêsu.

Những lời ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu từ hơn hai 
ngàn năm nay vẫn luôn để lại cho con người trẩn gian. Đó 
là những lời tình yêu, lời mang lại sự sống cho linh hồn con 
người.

Linh mục Daminh Nguyễn ngọc Long
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Thöù Saùu ngaøy 10/4 (tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng) seõ coù:
·Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
·Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 
7 giôø toái 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 

Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Thö  Môøi Cöïu Ca Vieân 
Ca-Ñoaøn Thaùnh-Linh

Leã Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng naêm nay laø 
ngaøy Boån Maïng vaø kyû nieäm 25 naêm Ca ñoaøn ñöôïc 
thaønh laäp. Trong taâm tình bieát ôn vaø quí meán, Ca 
ñoaøn thaân môøi caùc anh chò em ñaõ töøng tham gia 
sinh hoaït Ca ñoaøn tröôùc ñaây bôùt chuùt thôøi giôø ñeán 
tham döï Thaùnh Leã Taï Ôn vaø Tieäc Möøng vaøo thôøi 
gian sau ñaây: Chuùa Nhaät, 24/5/2015.

·Thaùnh Leã: 7:30am hoaëc 10:00am
·Tieäc Möøng: 6:00pm

Ñeå ghi danh, xin lieân laïc qua email 
THANHLINH@CALENDI.COM, hoaëc soá phone 
972-322-4919 (chò Traø-Mi, Ban Tieáp Taân). Moïi 
chi tieát lieân quan ñeán vieäc toå chöùc, xin lieân laïc 
anh Ñoaøn tröôûng Ca ñoaøn: Traàn Hoàng Phuùc, 469-

235-4119.

Chuùc Möøng Boån Maïng Giaùo Khu 7
Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Vincent Ferrer (ngaøy 
5 thaùng 4), boån maïng cuûa giaùo khu 7, coäng ñoaøn 
Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
chuùc möøng giaùo khu 7.  Xin Chuùa, qua lôøi caàu 
baàu cuûa Thaùnh boån maïng ban cho moãi gia ñình 
trong giaùo khu ñöôïc muoân ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå 
goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp 

hôn. 

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán 
tröôùc söï ra ñi cuûa: 

OÂng Giuse Traàn Tyû (1943-2015)
 Taï theá ngaøy 26/3/2015

OÂng Traàn Tyû laø Nhaïc phuï cuûa anh Nguyeãn Ngoïc 
Chính.  Anh Chính laø moät thaønh vieân cuûa Hoäi 
Ñoàng Muïc Vuï.
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 4 / 2015

10/04:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 
xöù

12/04:  Leã kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt 
12/04   Ghi danh nieân hoïc Giaùo lyù/Vieät Ngöõ/

TNTT 2015-2016 ñôït I –xin xem thoâng 
baùo

19/04   Ghi danh nieân hoïc Giaùo lyù/Vieät Ngöõ/
TNTT 2015-2016 ñôït II 

25/04:  Caùc em Röôùc leã laàn ñaàu xöng toäi laàn II töø 
9:30am – 3pm taïi nhaø thôø

26/04:  Xin tieàn laàn II cho The Catholic Home 
Missions Appeal

Thoâng Baùo Hoäi Töông Teá

Hoäi vieân Baø Cecilia Nguyeãn Thò Thanh 
Sinh naêm 1934 - Ñaõ taï theá ngaøy 18 thaùng 3 naêm 
2014
Xin moãi hoäi vieân ñoùng goùp  $10 MK tang phí ñeå 
giuùp gia ñình ngöôøi quaù coá 
Nhaân tieän xin vui loøng ñoùng nieân lieãm naêm 2015, 
moãi hoäi vieân $15MK.
Thôøi haïn ñoùng goùp keå töø Chuùa Nhaät 29/3/2015 
ñeán Chuùa nhaät 18/4/2015.
Caên cöù vaøo soá hoäi vieân ñoùng goùp tang phí laàn 
tröôùc ( Cho OÂng Nguyeãn Thaønh Cöïu) laø 215 
ngöôøi , hoäi ñaõ xuaát quyõ öùng tröôùc soá tieàn $2,150 
(215x$10) ñeå trao cho ngöôøi thöøa keá cuûa Baø 
Cecilia.
Nôi nhaän: Baø Phieán taïi baøn xin leã moãi Chuùa Nhaät 
Hoaëc vieát ngaân phieáu traû cho : HOÂI TUONG TE, 
göûi vaên phoøng nhôø chuyeån.
Moïi thaéc maéc xin vui loøng lieân laïc: Ñaëng Hieáu 
Sinh : 214-284-5179
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 29/3/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $11,680.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $10.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0143 Leâ Höõu Quang $20.00
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00
0513 Traàn Höõu Thanh $100.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0664 Toâ Trôï $5.00
0743 Ngoâ Baù Nhaân $100.00
1164 Nguyeãn Minh Huy $200.00
1294 Nguyeãn Xuaân Phuùc $5.00
1652 Nguyeãn Ngoïc Toaøn $20.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $10.00
2236 Mai Quang Huøng $20.00
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00
2432 Laâm Vaên Thaéng $10.00
2471 Döông Chí Nhaân $5.00
2522 Hoà Trí Luaät $20.00
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00
2616 Voõ Cöôøng $20.00
  AÅn Danh $10.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #   Teân Soá Tieàn
0292 Thomas Nguyen $100.00
0309 Thomas Nguyen $100.00
0366 Uyen Nguyen $100.00
0374 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00
0488 Therese L. Caron $100.00
0489 Therese L. Caron $100.00
0490 Therese L. Caron $100.00
0491 Therese L. Caron $100.00
0492 Therese L. Caron $100.00
0493 Therese L. Caron $100.00
0494 Therese L. Caron $100.00

Toâng Chieáu aán ñònh Naêm Thaùnh Töø Bi 
seõ ñöôïc chính thöùc coâng boá ngaøy 11 thaùng 
Tö

Ñaëng Töï Do3/31/2015

Sau thoâng baùo ñaàu tieân veà Naêm Thaùnh ngoaïi 
thöôøng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñöa ra vaøo ngaøy 
13 thaùng Ba vöøa qua khi cöû haønh Ngaøy Thoáng Hoái 
taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Thaùnh Cha seõ chính 
thöùc coâng boá Naêm Thaùnh Töø Bi baèng moät toâng chieáu 
(bull) vaøo thöù Baûy 11 thaùng 4, luùc 5:30 chieàu taïi Ñeàn 
Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Nghi thöùc coâng boá seõ bao goàm vieäc ñoïc caùc ñoaïn 
khaùc nhau cuûa toâng chieáu tröôùc cöûa Naêm Thaùnh taïi 
Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Ñöùc Giaùo Hoaøng, sau ñoù, seõ 
chuû söï buoåi kinh chieàu Voïng Chuùa Nhaät Kính Loøng 
Thöông Xoùt. Cöû chæ naøy nhaèm nhaán maïnh moät caùch 
ñaëc bieät chuû ñeà cô baûn cuûa Naêm Thaùnh ngoaïi thöôøng 
naøy: ñoù laø Loøng Thöông Xoùt cuûa Thieân Chuùa.

Thuaät ngöõ Bull, töø tieáng La Tinh laø Bulla, 
nguyeân nghóa laø moät vaät hình troøn baèng kim loaïi ñöôïc 
duøng ñeå baûo veä caùc con daáu saùp gaén vôùi moät sôïi daây 
vaøo moät taøi lieäu quan troïng ñeå laøm chöùng cho tính 
xaùc thöïc vaø thaåm quyeàn cuûa taøi lieäu aáy. Theo thôøi 
gian, thuaät ngöõ naøy baét ñaàu ñöôïc söû duïng ñaàu tieân ñeå 
noùi veà con daáu, sau ñoù töø naøy ñöôïc duøng ñeå chæ chính 
taøi lieäu. Ngaøy nay Bull (Toâng chieáu hay saéc chæ) ñöôïc 
duøng ñeå chæ taát caû caùc vaên kieän giaùo hoaøng coù taàm 
quan troïng ñaëc bieät trong ñoù coù ñoùng con daáu cuûa 
Ñöùc Thaùnh Cha.

Toâng Chieáu aán ñònh Naêm Thaùnh, ñaëc bieät laø 
Naêm Thaùnh Ngoaïi Thöôøng, ngoaøi vieäc chæ ñònh thôøi 
gian cöû haønh – töùc laø ngaøy khai maïc vaø beá maïc, coøn 
quy ñònh cuï theå caùch thöùc Naêm Thaùnh ñöôïc thöïc hieän 
vaø nhöõng yeáu toá khaùc taïo thaønh taøi lieäu cô baûn noùi 
leân tinh thaàn trong ñoù Naêm Thaùnh ñöôïc coâng boá, vaø 
nhöõng yù ñònh vaø keát quaû mong ñôïi cuûa Ñöùc Thaùnh 
Cha, laø ngöôøi ñaõ quyeát ñònh môû ra Naêm Thaùnh naøy 
cho Giaùo Hoäi.

Hai Naêm Thaùnh ngoaïi thöôøng cuoái cuøng ñaõ 
ñöôïc caùc vò Giaùo Hoaøng coâng boá vaøo naêm 1933 vaø 
1983. Trong caû hai dòp naøy, toâng chieáu aán ñònh Naêm 
Thaùnh ñaõ ñöôïc coâng boá nhaân dòp Ñaïi Leã Chuùa Hieån 
Linh. Nhö vaäy, vieäc coâng boá Naêm Thaùnh 2015 vaøo 
chieàu voïng Chuùa Nhaät Kính Loøng Thöông Xoùt Chuùa 
roõ raøng dieãn taû söï quan taâm ñaëc bieät cuûa Ñöùc Thaùnh 
Cha ñeán chuû ñeà cuûa Naêm Thaùnh Töø Bi.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 5/4/2015

Giaùo Khu 8 OÂng Nguyeãn Trung 469-734-0057
 6706 Westover Dr., Rowlett, TX 75089
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THOÂNG BAÙO CUÛA KHOÁI GIAÙO DUÏC
GHI DANH CAÙC LÔÙP VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ, THIEÁU NHI NIEÂN HOÏC: 2015-2016

I.  Chöông Trình Hoïc / School Schedule
7:30am                MASS
9:00am - 10:15am   Giaùo Lyù (all grades)
10:30am - 11:45am  Vieät Ngöõ
Noon                  TNTT MASS
1:45pm - 2:45pm     TNTT + Vieät Ngöõ (nhöõng hoïc sinh khoâng sinh hoaït TNTT)
3:00pm - 4:15pm    Giaùo Lyù (all grades)

II.  Xin Löu YÙ / Note
1.  Öu tieân daønh cho nhöõng hoïc sinh ghi danh sôùm.  Priority is given to students who are registered early. 

2.  Khoái Giaùo Duïc gôûi ñôn ghi danh (maøu xanh laù caây) veà vôùi hoïc sinh nhoû nhaát trong gia ñình hoâm nay 
(Chuùa nhaät, ngaøy 29 thaùng 03).   Khi ñi ghi danh, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu xanh laù caây).  Neáu 
ñaây laø laàn ñaàu tieân con em quyù vò ghi danh trong tröôøng Giaùo lyù, Vieät Ngöõ, hay sinh hoaït TNTT, xin quyù 
vò duøng “New Registration Form” (maøu vaøng).  Ñôn naøy seõ coù saün taïi nôi ghi danh.  The KGD (Education 
Committee) has sent home the registration form (green) with the youngest student in the family.  Please bring 
the registration form (green) with you.  If this is the first time any of your children is registering for the Faith 
Formation, Vietnamese Language, or Eucharistic Youth Society program, please use the “New Registration 
Form” (yellow).  This form will be available at the registration tables.

III.  Chöông Trình Ghi Danh
+ April 12: Ngaøy ghi danh ñôït 1. (9:00am - 4pm)
+ April 19: Ngaøy ghi danh ñôït 2. (9:00am - 4pm)
Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Giaùo Xöù Thaùnh An Phong
Leä phí*: Vieät ngöõ: $60 - Giaùo Lyù: $80 - Thieáu nhi: $20
Neáu ghi danh treã, sau April 19 - leä phí seõ laø:
After April 19: Vieät ngöõ: $80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $30

NGAØY CUOÁI CUØNG GHI DANH – Chuùa Nhaät, ngaøy 17 thaùng 5, 2015
LAST DAY OF REGISTRATION IS -  SUNDAY, MAY 17, 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Ban Vieät Ngöõ caàn thieän nguyeän vieân:

1. Nhoùm Tu thö vaø Technologies :
-Coù kinh nghieäm veà desktop publishing using Microsoft Word.
- Power point presentation
- C# web design.

2.  Theâm Thaày Coâ giuùp cho caùc em
     Xin quí vò lieân laïc vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo nhöõng ngaøy Chuùa nhaät.
     Hoaëc qua soá phone/email: Thanh Le - 469-867-6025 - nhomcuatoi10@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Xin caùm ôn söï coäng taùc cuûa quí vò phuï huynh.
Khoái Giaùo Duïc
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 “John saw the empty tomb and believed”
Scripture: John 20:1-9

1 Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and 
saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other 
disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do 
not know where they have laid him." 3 Peter then came out with the other disciple, and they went toward the 
tomb. 4 They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first; 5 and stooping to look 
in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and 
went into the tomb; he saw the linen cloths lying, 7 and the napkin, which had been on his head, not lying 
with the linen cloths but rolled up in a place by itself. 8 Then the other disciple, who reached the tomb first, 
also went in, and he saw and believed; 9 for as yet they did not know the scripture, that he must rise from the 
dead.

Meditation: What was it like for the disciple 
who had stood at the cross of Jesus and then 

laid him in a tomb on Good Friday, to come back three 
days later and discover that the sealed tomb was now 
empty? John, along with Peter, was the first apostle 
to reach the tomb of Jesus on Easter Sunday morning. 
Like Mary Magdalene and the other disciples, John was 
not ready to see an empty tomb and to hear the angel's 
message, Why do you seek the living among the dead 
(Luke 24:5)?  What did John see in the tomb that led him 
to believe in the resurrection of Jesus? It was certainly 
not a dead body. The dead body of Jesus would have 
disproven the resurrection and made his death a tragic 
conclusion to a glorious career as a great teacher and 
miracle worker. When John saw the empty tomb he must 
have recalled Jesus' prophecy that he would rise again 
after three days. Through the gift of faith John realized 
that no tomb on earth could contain the Lord and giver 
of life. John saw and believed (John 20:8).

John had to first deal with the empty tomb before 
he could meet the risen Lord later that evening along 
with the other apostles who had locked themselves in 
the upper room out of fear of the Jewish authorities 
(John 20:19-23). John testified as an eye-witness to 
the life, death, and resurrection of Jesus Christ: What 
we have seen, heard, and touched we proclaim as the 

eternal word of life which existed from the beginning 
(1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed 
from all eternity. This "word of life" is Jesus the word 
incarnate, but also Jesus as the word announced 
by the prophets and Jesus the word now preached 
throughout the Christian church for all ages to come.

One thing is certain, if Jesus had not risen from the 
dead and appeared to his disciples, we would never 
have heard of him. Nothing else could have changed 
sad and despairing men and women into people radiant 
with joy and courage. The reality of the resurrection is 
the central fact of the Christian faith. Through the gift 
of the Holy Spirit, the Lord gives us "eyes of faith" 
to know him and the power of his resurrection. The 
greatest joy we can have is to encounter the living 
Christ and to know him personally as our Lord and 
Savior. Do you accept the good news of Jesus' death 
and resurrection with skeptical doubt and disbelief or 
with trusting faith and joyful wonderment?

"Lord Jesus Christ, you have triumphed over 
the grave and you have won for us new life and 
resurrection power. Give me the eyes of faith to see 
you in your glory. Help me to draw near to you and to 
grow in the knowledge of your great love for us and 
your great victory over sin and death."
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Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ trong Thaùnh Leã Tieäc Ly taïi nhaø tuø Rebibbia chieàu 
thöù Naêm Tuaàn Thaùnh
J.B. Ñaëng Minh An dòch 4/2/2015

Trong ngaøy thöù Naêm naøy, Ñöùc Gieâsu nôi baøn aên vôùi 
caùc moân ñeä ñang möøng leã Vöôït Qua. Ñoaïn Tin Möøng 
chuùng ta vöøa nghe neâu baät moät töø chính laø trung taâm cuûa 
nhöõng gì Chuùa Gieâsu ñaõ thöïc hieän cho taát caû chuùng ta: 
“Ngöôøi vaãn yeâu thöông nhöõng keû thuoäc veà mình coøn ôû 
theá gian, vaø Ngöôøi yeâu thöông hoï ñeán cuøng” (Ga 13,2)... 
Chuùa Gieâsu yeâu thöông chuùng ta. Chuùa Gieâsu yeâu 
thöông chuùng ta. Khoâng coù giôùi haïn, luoân luoân cho ñeán 
cuøng. Tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu ñoái vôùi chuùng ta khoâng 
coù giôùi haïn, ngaøy caøng nhieàu. Ngaøi khoâng bao giôø meät 
moûi yeâu thöông moät ai. Ngaøi yeâu thöông taát caû chuùng ta 
ñeán möùc trao ban chính maïng soáng mình. Ñuùng theá,

Ngaøi trao ban maïng soáng mình cho taát caû chuùng ta, 
Ngaøi ñaõ ban söï soáng cuûa Ngaøi cho moãi ngöôøi chuùng ta 
vaø moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu coù theå noùi: “.. Ngaøi ban 
söï soáng cuûa Ngaøi cho toâi” Ngaøi ban söï soáng cuûa Ngaøi 
cho anh, cho em, cho toâi, cho moãi moät ngöôøi trong chuùng 
ta, vôùi teân hoï cuûa mình, vì tình yeâu cuûa Ngaøi laø nhö theá: 
cho töøng caù nhaân.

Tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu khoâng bao giôø löøa doái vì 
Ngaøi khoâng meät moûi yeâu thöông neân Ngaøi khoâng meät 
moûi tha thöù, Ngaøi khoâng bao giôø meät moûi oâm aáp chuùng 
ta vaøo loøng. Ñaây laø ñieàu ñaàu tieân toâi muoán noùi vôùi caùc 
baïn: Chuùa Gieâsu yeâu moãi moät ngöôøi trong caùc baïn cho 
“ñeán cuøng.”

Vaø sau ñoù Ngaøi laøm moät ñieàu maø caùc moân ñeä khoâng 
hieåu, ñoù laø Ngöôøi röûa chaân cho hoï. Vaøo thôøi ñoù, ñaây laø 
moät ñieàu phoå bieán; moät phong tuïc vì khi ñeán moät ngoâi 
nhaø, baøn chaân cuûa ngöôøi ta dính ñaày buïi ñöôøng. Thôøi ñoù, 
chöa coù nhöõng con ñöôøng laùt ñaù!

Vaø ôû loái vaøo cuûa ngoâi nhaø, ngöôøi ta seõ röûa chaân 
mình. Nhöng vieäc röûa chaân khoâng bao giôø ñöôïc thöïc 
hieän bôûi ngöôøi chuû gia ñình ñoù; noù ñöôïc thöïc hieän bôûi 
nhöõng ngöôøi noâ leä. Ñoù laø coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi noâ 
leä. Vaø Chuùa Gieâsu röûa chaân cho chuùng ta, röûa chaân cho 
caùc moân ñeä Ngaøi, nhö moät noâ leä. Vaø Ngaøi noùi vôùi hoï: 
“Nhöõng gì Thaày ñang laøm, baây giôø anh em khoâng hieåu 
ñaâu,”vaø Ngaøi noùi vôùi Pheâroâ (Ga 13.: 7) “nhöng sau naøy 
anh seõ hieåu.”

Chuùa Gieâsu, vôùi tình yeâu bao la ñeán noãi Ngaøi ñaõ 

bieán chính mình thaønh moät ngöôøi noâ leä ñeå phuïc vuï 
chuùng ta, ñeå chöõa laønh chuùng ta, ñeå laøm saïch chuùng ta. 
Vaø hoâm nay, trong Thaùnh Leã naøy, Giaùo Hoäi muoán caùc 
linh muïc röûa chaân cho 12 ngöôøi, ñeå töôûng nhôù 12 moân 
ñeä luùc ñoù. Nhöng trong con tim chuùng ta, chuùng ta phaûi 
coù söï xaùc tín, chuùng ta phaûi tin chaéc raèng Chuùa, moät khi 
Chuùa röûa chaân cho chuùng ta, thì Ngaøi röûa saïch taát caû 
moïi thöù, Ngaøi thanh taåy chuùng ta! Ngaøi laøm cho chuùng 
ta caûm nhaän tình yeâu Ngaøi moät laàn nöõa.

Trong Kinh Thaùnh coù moät caâu töø ngoân söù Isaiah 
raát laø ñeïp: “Coù ngöôøi phuï nöõ naøo queân ñöôïc ñöùa con 
thô cuûa mình,hay chaúng thöông ñöùa con mình ñaõ mang 
naëng ñeû ñau? Cho duø noù coù queân ñi nöõa, thì Ta, Ta cuõng 
chaúng queân ngöôi bao giôø.” (Is. 49:15) Ñoù laø caùch Thieân 
Chuùa yeâu thöông chuùng ta.

Vaø hoâm nay toâi seõ röûa chaân cho 12 baïn, nhöng qua 
nhöõng anh em naøy laø taát caû caùc baïn. Taát caû moïi ngöôøi, 
taát caû moïi ngöôøi! Taát caû nhöõng ngöôøi ñang soáng ôû ñaây. 
Anh chò em ñaïi dieän cho hoï. Nhöng toâi cuõng caàn phaûi 
ñöôïc Chuùa thanh taåy. Vaø vì theá, haõy caàu nguyeän trong 
Thaùnh leã naøy, ñeå xin Chuùa coù theå thanh taåy moïi veát nhô 
cuûa toâi ñeå toâi ngaøy caøng coù theå trôû thaønh noâ leä cuûa anh 
chò em, caøng trôû neân noâ leä trong söù vuï cho ngöôøi daân, 
nhö Chuùa Gieâsu. Baây giôø, chuùng ta seõ baét ñaàu phaàn naøy 
cuûa buoåi leã.
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