
  

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ............................ 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) ..................... 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) ....................... 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) .......................... 5:00 PM

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Do .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Trật Tự
Ngô Tuấn:  972-365-4188

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 14-3:  

Thứ Hai 13-3: 

Thứ Tư  15-3: 

CHúA NHậT Lễ KíNH LòNG CHúA THươNG XóT - NGày 12 / 4 / 2015

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim. . . . . . . .214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TàI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . .469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm 16-3: 

Thứ Sáu 17-3:  

Thứ Bảy 18-3: 

Th. Martinô I, giáo hoàng tử đạo



Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thiên Chúa là tình yêu như lời Thánh Gioan viết. Bởi 
vì yêu, con người dù có phản nghịch, dù có tội lỗi, 
Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người, Ngài luôn 

quan tâm và luôn yêu thương con người. Tình yêu Thiên 
Chúa được thể hiện cụ thể qua việc Ngài sai Con Một của 
Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian để sống với, sống vì, 
sống cho con người, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Nhật II Phục 
Sinh được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn để 
kính nhớ lòng thương xót Chúa. Chúng ta hãy cám ơn 
Thánh Gioan Phaolô II đã truyền bá lòng thương xót của 
Thiên Chúa cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ…

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÔ BỜ

Các dụ ngôn trong Tin Mừng như: Người Cha nhân hậu, 
Chúa chăn chiên lành, Người phụ nữ ngoại tình, Đồng bạc 
đánh mất vv… đều nói lên tình thương và lòng nhân từ 
của Thiên Chúa Cha. Xuyên suốt Tin Mừng Nhất Lãm và 
Tin Mừng của Thánh Gioan, các tác giả Tin Mừng đã cho 
chúng thấy tình thương vô biên của Thiên Chúa. Các dụ 
ngôn, những phép lạ, những giáo huấn của Chúa nói cho 
cùng đều diễn tả và làm nổi bật lòng nhân từ thương xót 
của Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu xuống trần gian, sống 
ở Nazarét 30 năm để làm gương cho nhân loại về tình yêu 
thương gia đình, lòng tôn kính, hiếu thảo đối với mẹ cha 
và làm gương về đời sống yêu thương cần cù lao động để 
làm ra tiền của, lương thực nuôi sống bản thân và gia đình. 
Những năm ở trần thế, Chúa Giêsu đã hăng say rao giảng 
và làm chứng cho nhân loại, cho mọi người biết: Thiên 
Chúa luôn yêu thương và tin tưởng vào Con Một Chúa. 
Sau cùng, Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha, chấp 
nhận cái chết nhục hình, bị đóng đinh trên Thập giá, được 
mai táng trong mồ và ba ngày sau đã vinh quang sống lại, 
để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, cho con người, cho 
loài người.

Chính Thánh Thần sẽ dạy các Môn đệ hiểu tất cả về 
Chúa Giêsu Phục Sinh và hiểu tất cả những điều Ngài đã 
dạy các môn đệ lúc Người còn sống. Chính Chúa Thánh 
Thần sẽ tháp nhập các môn đệ với Chúa Giêsu và các 
ngài sẽ tiếp nối sứ mạng rao giảng, sứ mạng cứu rỗi của 
Chúa dưới trần gian Chúa phục sinh đã hiện ra với các 
môn đệ nhiều lần, đã ban bình an và Thánh Thần cho các 
môn đệ. Sự an bình của Chúa phục sinh là sự bình an rất 
cần thiết mà mỗi người cần phải lãnh nhận.

Linh mục Christophe Husson đã viết: “Sự bình an mà 
Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ đúng là biểu tượng 
của lòng Thương Xót Chúa đối với chúng ta. Sự bình an 
của tâm hồn, mà cũng là sự bình an của lương tâm chúng 
ta. Bình an của toàn thể con người chúng ta là để cho Thần 
Khí của Đức Kitô bao phủ chúng ta bằng tình yêu cứu 

chuộc của Người. Bình an và hiệp nhất là điều để chúng 
ta khám phá và tái khám phá trong suốt cuộc đời. Chúng 
ta có thể tìm thấy trong các bài đọc của ngày Chúa Nhật 
này, Chúa Nhật của Lòng Chúa Thương Xót, một lời mời 
đến với sự bình an thanh thản đó. Chúng ta chỉ cần quan 
sát bài đọc của Sách Công vụ Tông Đồ. Đây là tinh thần 
huynh đệ đang ngự trị trong cộng đồng của các tông đồ 
và đang ở thế mạnh nhất. Không ai làm việc gì một mình, 
mỗi người đều liên quan đến với nhau; sự chia rẽ coi như 
không có. Sự hiệp thông gương mẫu này chứng minh tình 
yêu Thiên Chúa đối với chúng ta.

Quả vậy, Chúa không làm gì mà không có chúng ta, 
và ngay cả đôi lần chúng ta cảm thấy mình quá yếu đuối, 
vẫn chọn sự mỏng dòn này để thiết lập ngôi nhà của 
Người: “Hòn đá các thợ xây loại bỏ, lại là hòn đá góc 
tường!”. Đây là bài ca của người đã trải nghiệm trong 
cuộc đời, rằng mình được Chúa yêu vì cái mà mình đang 
là… Đó có phải là niềm tin chăng? Một niềm tin đã được 
thanh tẩy với thời gian để nhận ra Thiên Chúa là Đấng 
luôn trong tình trạng trông đợi con người”.

CHÚNG TA PHẢI CÓ THÁI ĐỘ NÀO ĐỐI VỚI
 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với Thánh nữ  
Faustina, người Ba Lan để Thánh nữ loan truyền Lòng 
Thương xót Chúa, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II đã chọn Chúa Nhật II Phục Sinh để tôn kính Lòng 
Thương Xót Chúa. Ngài đã dạy: “Giáo Hội có quyền và 
nghĩa vụ phải tôn kính, loan báo, và thực hành kêu cầu 
lớn tiếng kêu van khóc lóc Thiên Chúa của Lòng Thương 
Xót Chúa…”. Mỗi người chúng ta hãy thực hành đức yêu 
thương bác ái như Chúa đã dạy trong Tin Mừng: “Hãy 
yêu thương nhau như Thầy yêu thương” (Ga 15, 12). Hãy 
tín thác đời mình cho Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con xin tín 
thác vào Chúa”.

Chúng ta phải năng chạy tới với Chúa Giêsu và tín 
thác đời mình cho Chúa. Chúng ta phải luôn tôn kính 
Lòng Thương Xót Chúa.

Thực hiện được những điều vừa nêu trên, thì chắc 
chắn cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc vì: “Chúa Giêsu 
nói rằng Ta đến với con trong giờ lâm chung không với tư 
cách Quan tòa để xét xử công minh mà đến với con như 
Vị Cứu Tinh nhân hậu giàu Lòng Thương Xót”.

Lạy Chúa Giêsu giàu Lòng Nhân Từ Thương Xót xin 
ban cho nhân loại ơn hiểu biết để tất cả mau mắn nhận 
ra Lòng Thương Xót Chúa và biết tín thác vào Chúa. 
Amen.

Câu ghi lòng cho tuần: Bình an cho các con.  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Ga 20, 21
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 12/4/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    Bà Lương Việt Hùng  469-544-3088
            2110 Steamboat Springs Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 2    A/C Nguyễn Ngọc Chính 972-495-9880
            2513 Suncrest Dr., Garland,  TX 75044

Giáo Khu 3    Bà Nguyễn Kim Lan  469-682-5120
            10334 Portrush Dr., Dallas, TX 752343

Giáo Khu 10  Ô/B Phạm Văn Địa  469-288-2310
            1817 Lantana Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 11  Ô/B Đặng Quốc Bảo  214-620-5741
            340 Cave River Dr., Murphy, TX 75094

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ  
Đọc kinh tối thứ Bảy ngày 11/4/2015 lúc 7:30 PM
Tại nhà Ô.  Nguyễn Hữu Lợi 
3410 Castleman Cove Dr. Garland, TX 75040 
ĐT: 972-675-5625

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 4 & 5 / 2015

12/04:  Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 
12/04   Ghi danh niên học Giáo lý/Việt Ngữ/TNTT 2015-2016 đợt I 
19/04   Ghi danh niên học Giáo lý/Việt Ngữ/TNTT 2015-2016 đợt II 
25/04:  Các em Rước lễ lần đầu xưng tội lần II từ 9:30am – 3pm tại nhà thờ
26/04:  Xin tiền lần II cho The Catholic Home Missions Appeal
01/05:  Thứ Sáu đầu tháng – Chầu Thánh Thể  nguyên ngày  từ 7:30am – 7:00pm tại nhà Nguyện 
02/05:  Lớp Rửa tội trẻ em lúc 7:00PM tại phòng 115 TTTAP
07/05:  Thứ Năm đầu tháng - Chầu Thánh Thể bắt đầu từ sau thánh lễ 7pm
08/05:  Thánh lễ các gia đình – Chầu Thánh Thể nguyên ngày 7:30am – 7:00pm tại nhà Nguyện
09/05:  Rửa tội trẻ em lúc 4:00PM tại nhà thờ.
09/05:  Các em Rước lễ lần đầu lúc 6pm
17/05:  Ngày cuối cùng ghi danh Giáo lý/Việt ngữ/TNTT
17/05:  Xin tiền lần II cho The Catholic Communications Campaign
31/05:  Các em Thêm Sức lúc 10am
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Thư Mời Cựu Ca Viên Ca-Đoàn Thánh-Linh
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay là ngày Bổn Mạng và kỷ niệm 25 năm Ca đoàn được thành lập. 

Trong tâm tình biết ơn và quí mến, Ca đoàn thân mời các anh chị em đã từng tham gia sinh hoạt Ca đoàn 
trước đây bớt chút thời giờ đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng vào thời gian sau đây: 

•	 Chúa Nhật, 24/5/2015.
•	 Thánh Lễ: 7:30am hoặc 10:00am
•	 Tiệc Mừng: 6:00pm

Để ghi danh, xin liên lạc qua email THANHLINH@CALENDI.COM, 
hoặc số phone 972-322-4919 (chị Trà-Mi, Ban Tiếp Tân). 

Mọi chi tiết về việc tổ chức, xin liên lạc anh Đoàn trưởng Ca đoàn: Trần Hồng Phúc, 469-235-4119.

Thông Báo Hội Tương Tế
Hội viên Bà Cecilia Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1934, đã tạ thế ngày 18 tháng 3 năm 2014

Căn cứ vào số hội viên đóng góp tang phí lần trước ( Cho Ông Nguyễn Thành Cựu) là 215 người , 
hội đã xuất quỹ ứng trước số tiền $2,150 (215x$10) để trao cho người thừa kế của Bà Cecilia.

Hội viên bà Theresa Phạm Thị Đệ, sinh năm 1930, tạ thế ngày 29/3/2015
Hội sẽ trao số tiền $2130 cho người thừa kế của bà Theresa.

Xin mỗi hội viên đóng góp  $10 MK tang phí để giúp gia đình người quá cố 
Nhân tiện xin vui lòng đóng niên liễm năm 2015, mỗi hội viên $15MK.
Thời hạn đóng góp:  Từ Chúa Nhật 29/3/2015 đến Chúa nhật 2/5/2015.

Nơi nhận:  Bà Phiến tại bàn xin lễ mỗi Chúa Nhật 
Hoặc viết ngân phiếu trả cho:  HÔI TUONG TE và gửi văn phòng nhờ chuyển.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc:  Đặng Hiếu Sinh - 214-284-5179

PHÂN ƯU

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của:

 Bà Theresa Phạm Thị Đệ (1930-2015)
Tạ thế ngày 29/3/2015

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, 
cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Theresa  

về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.
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CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn

vào ngày thứ Tư 8/4/2015 của anh chị:

Phaïm Tom & Lyù Mai
Và 

vào ngày thứ Bảy 11/4/2015 của anh chị:

Döông Nguyeãn Minh Hieäu & Nguyeãn Thu Hoaøi

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

Lịch sử Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
Trải qua lịch sử, Chúa Nhật sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: Chúa Nhật 
bát nhật sau lễ Phục sinh, Chúa Nhật “Áo trắng”, bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh 
nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn 
giáo khai tâm. Tại vài Giáo Hội bên Ấn độ (tục truyền do thánh Tôma tông đồ thành lập), Chúa Nhật 
sau lễ Phục sinh được gọi là Chúa Nhật thánh Tôma, bởi vì bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của 
Tông Đồ Tôma với Chúa Kitô. 

Ngày 30/4/2000 là Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh. Trong lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, 
người đã tận hiến đời mình để rao truyền Lòng Thương Xót Chúa, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ 
Nhị đã công bố quyết định dành riêng ngày Chúa Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh là ngày Chúa 
Nhật kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót.

Năm năm sau, ngài qua đời đúng vào đêm hôm trước ngày lễ này.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật 23/04/2006, khi Đức Thánh Cha 
Bênêđíctô XVI nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như “Vị Giáo Hoàng của lòng Chúa 
Thương Xót”, quảng trường Thánh Phêrô đông chật hàng mấy chục ngàn người đã bùng lên trong 
những tiếng vỗ tay vang dội.

Năm nay, ngày lễ này có thêm một ý nghĩa đặc biệt nữa vì vào đêm trước ngày lễ này Đức Thánh Cha 
Phanxicô sẽ công bố Tông Chiếu về Năm Thánh Từ Bi.
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Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:      $26,236.00
Tiền Khấn:    $1,547.00
Ủng Hộ CD Kinh Thánh:      $313.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):       $50.00
Nhóm Bác Ái:       $385.00
Tiền Quảng Cáo:      $300.00
Tiền Cho Đất Thánh (Holy Land): $3,125.00

SDB Tên                         Số Tiền
0034 Nguyễn Hữu Thiện       $10.00
0095 Nguyễn Văn Hiệp       $25.00
0131 Phùng Văn Chánh       $20.00
0136 Ngô Hồng Phước       $10.00
0661 Trần Quý Đôn        $20.00
0704 Phạm Giang Hùng       $10.00
0706 Nguyễn Đình Hưng       $50.00
0820 Nguyễn Thanh Vân         $6.00
0845 Nguyễn Thị Hoàng       $10.00
0888 Trần Thắng Cảnh       $20.00
0965 Ẩn Danh      $100.00
1154 Lê Minh Phúc        $10.00
1157 Nguyễn Anh          $8.00
1194 Diệp Văn Hùng       $10.00
1196 Hồ Đức Thắng        $20.00
1222 Lê Huy Phan        $20.00
1247 Huỳnh Thu Liễu       $20.00
1325 Ngô Hưng Trí          $6.00
  Verizon (Richard Nguyen 
 & DieuLinh Pham)  $1,500.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 5/4/2015

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):

SDB Tên                       Số Tiền
0225 Jenny Vo    $200.00
0272 Ẩn Danh    $100.00
0349 Trần Duy Đan Bích   $400.00
0376 Nguyễn Văn Quyết   $100.00
0599 Lê Trung Thuợc   $100.00

Quỹ Xây Bãi Đậu Xe (Parking Lot Fund) 

0026 Nhung Thi-Tuyết Nguyễn DDS  $5,000.00
0534 Vũ Thị Thành        $500.00

SDB Tên                             Số Tiền
1446 Nguyễn Cao Hiến    $5.00
1695 Nguyễn Thị Keng    $5.00
1830 Nguyễn Huy Đắc  $20.00
1945 Đặng Anh Tuấn  $10.00
2054 Lê Thị Hoa   $10.00
2070 Trần Đức Hoan    $6.00
2101 Lê Trung Thuợc    $4.00
2161 Nguyễn Khắc Dũng    $2.00
2211 Đoàn Thành Nhân  $20.00
2240 Nguyễn Duy Linh    $5.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần    $5.00
2340 Nguyễn Thiện Sĩ  $40.00
2457 Huỳnh Thị Hậu  $20.00
2516 Trương Uy Vân  $10.00
2524 Trần Thị Tú   $20.00
2557 Nguyễn C. Uyên  $20.00
2560 Trần Thoa     $4.00
2614 Nguyễn Văn Giỏi    $5.00
  Ẩn Danh (BTC)           $400.00

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
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Scripture: John 20:19-31 

On the evening of that day, the first day of the week, the 
doors being shut where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came  and stood among them and said to 
them, “Peace be with you.”  When he had said this, he 
showed them his hands and his side. Then the disciples 
were glad when they saw the Lord.  Jesus said to them 
again, “Peace be with you. As the Father has sent me, 
even so I send you.”  And when he had said this, he 
breathed on them, and said to them, “Receive the Holy 
Spirit.  If you forgive the sins of any, they are forgiven; 
if you retain the sins of any, they are retained.” 

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was 
not with them when Jesus came.  So the other disciples 
told him, “We have seen the Lord.” But he said to them, 
“Unless I see in his hands the print of the nails, and place  
my finger in the mark of the nails, and place my hand in 
his side, I will not believe.”  Eight days later, his disciples 
were again in the house, and Thomas was with them. 
The doors were shut, but Jesus came and stood among 
them, and said, “Peace be with you.”  Then he said to 
Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and 
put out your hand, and place it in my side; do not be 
faithless, but believing.”  Thomas answered him, “My 
Lord and my God!”  Jesus said to him, “Have you 
believed because you have seen me? Blessed are those 
who have not seen and yet believe.”  Now Jesus did 
many other signs in the presence of the disciples, which 
are not written in this book;  but these are written that 
you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, 
and that believing you may have life in his name. 

Meditation: Do you know the joy of the resurrection? 
The Risen Lord Jesus revealed the glory of his 
resurrection to his disciples gradually and over a period 
of time. Even after the apostles saw the empty tomb and 
heard the reports of Jesus’ appearance to the women, 
they were still weak in faith and fearful of being arrested 
by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them 
he offered proofs of his resurrection by showing them 
the wounds of his passion, his pierced hands and side. 
He calmed their fears and brought them peace, the peace 
which reconciles sinners and makes us friends of God. 

Jesus did something which only love and trust can do. 

  Daily Reading & Meditation
“Unless I see - I will not believe”

He commissioned his weak and timid apostles to bring 
the good news of the Gospel to the ends of the earth. 
This sending out of the disciples is parallel to the sending 
out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his 
mission through his perfect love and obedience to the 
will of his Father. He called his first disciples and he 
now calls each one of  us to do the same. Just as he gave 
his first disciples the gift of the Holy Spirit, so he breathes 
on each of us the same Holy Spirit who equips us with 
new life, power, joy, and courage to live each day as 
followers of the Risen Lord. 

The last apostle to meet the resurrected Lord was the 
first to go with him to Jerusalem at Passover time. The 
apostle Thomas was a natural pessimist. When Jesus 
proposed that they visit Lazarus after receiving news of 
his illness, Thomas said to the disciples: “Let us also go, 
that we may die with him” (John 11:16). While Thomas 
deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand 
with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus’ 
death, Thomas made the mistake of withdrawing from 
the other apostles. He sought loneliness rather than 
fellowship in his time of trial and adversity. He doubted 
the women who saw the resurrected Jesus and he doubted 
his own fellow apostles. 

When Thomas finally had the courage to rejoin the other 
apostles, the Lord Jesus made his presence known to 
him and reassured him that he had indeed overcome 
death and risen again. When Thomas recognized his 
Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly 
Lord and truly God! Through the gift of faith we, too, 
proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. 
He died and rose that we, too, might have new life in 
him. The Lord offers each of us new life in his Holy 
Spirit that we may know him personally and walk in this 
new way of life through the power of his resurrection. 
Do you believe in the good news of the Gospel and in 
the power of the Holy Spirit to bring you new life, hope, 
and joy? 

“Lord Jesus Christ, through your victory over sin and 
death you have overcome all the powers of sin and 
darkness. Help me to draw near to you and to trust in 
your life-giving word. Fill me with your Holy Spirit and 
strengthen my faith in your promises and my hope in the 
power of your resurrection.” 
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Lời Chúa Kitô nói với thánh Phêrô: “Con là đá, trên đá này 
Cha xây Giáo hội Cha và cửa hoả ngục dấy lên cũng không 
làm gì nổi” đã được thực hiện ngay từ buổi Giáo hội sơ 
khai cho tới ngày nay, và cho tới muôn đời. Thật vậy, trước 
khi về trời, Chúa Kitô đã lập Giáo hội và trao việc điều 
khiển cho thánh Phêrô. Từ đó trải qua bao thế kỷ, bao gian 
nguy bão tố, Giáo hội Chúa vẫn đứng vững, vẫn tiến mạnh 
dưới sự hướng dẫn của các vị Giáo Hoàng kế vị thánh 
Phêrô. Ngày nay chúng ta được hưởng một nền giáo lý 
thuần chất, đó chính là kết quả của những công lao vất vả 
mà các vị Giáo Hoàng tiền bối đã phải chịu để bảo vệ đức 
tin được toàn vẹn. Đời sống Đức Giáo Hoàng Mactinô mà 
Giáo hội mừng lễ hôm nay, nói lên sức chiến đấu dẻo dai 
của Giáo hội trước những bè rối và những chân lý sai lầm.

Đức Mactinô I sinh tại Tôđi. Làm khâm sai Đức Giáo 
Hoàng ở Côntantinôpôli và được tấn phong Giám mục tại 
Rôma năm 649, trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. 
Lúc ấy, Côntanciô II, một Hoàng đế trẻ tuổi đã muốn dùng 
bạo lực bắt Giáo hội phải nhận lý thuyết sai lầm của mình 
về một vài tín điều. Côntanciô II chủ trương nơi Chúa Kitô 
chỉ có một ý chí, một hoạt động. Và để chấm dứt cuộc 
tranh luận, năm 648, ông đã ban hành sắc lệnh ép buộc 
mọi người phải nhận lý thuyết của ông một cách tàn nhẫn. 
Nếu công nhận lý thuyết của ông, tất nhiên phải công nhận 
nơi Chúa Kitô có một bản tính. Đó là một điều sai lầm tai 
hại có thể đánh đổ nền tảng giáo lý về Chúa Kitô vừa là 
người vừa là Thiên Chúa. Không thể chịu đựng được thái 
độ ngoan cố sai lầm của Hoàng đế, Đức Mactinô đã công 
khai phản đối. Và để bảo vệ giáo lý chân chính của Giáo 
hội, ngài đã triệu tập công đồng Latêranô vào tháng 10 
năm 649, qui tụ hàng trăm Giám mục. Công đồng lên án 
sắc lệnh Hoàng đế và gửi cho các Giáo hội Tây phương 
một thông điệp minh định lập trường của Giáo hội. Đồng 
thời cấm các Giám mục Đông phương không được bang 
giao với bè rối của Hoàng đế Côntanciô II.

Hành động can trường của Đức Giáo Hoàng đã bị báo thù 
một cách vô cùng tàn nhẫn. Ngày 17-06-653 quan thái thú 
ở Ravenna ra lệnh bắt Đức Giáo Hoàng và giam chặt trong 
đền thờ Latêranô. Bắt Đức Giáo hoàng không phải vì vấn 
đề tranh chấp về giáo lý, cho bằng vì muốn được ngài hợp 
tác với cuộc dấy loạn của quan thái thú trước là Olimpius 
đã chết ở Sicila. Giữa lúc ấy Đức Giáo hoàng bị bêïnh phù 
thũng sưng khắp mình mẩy đau đớn chịu không nổi. Họ 
dẫn ngài về Ostia. Ngày 17-09 Ngài đã tới Côntantinôpôli. 
Đây là một cuộc hành trình vô cùng đau khổ đối với một 

THÁNH MACTINÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO
Lễ kính ngày 13/4

vị Giáo Hoàng. Chúng không cho ngài xuống khỏi tầu, 
không được tắm rửa, chịu đói chịu khát, có tí lương thực 
nào đều bị quân canh cướp giật ăn hết. Về tới nơi, người ta 
tổ chức dân chúng thi nhau tố cáo và sỉ vả thánh nhân. Rồi 
họ giam ngài trong ngục Prandiara, không cho một ai ra 
vào thăm viếng. Đến ngày 20-12, ngài bị bọn họ trá hình 
kết án. Trên mô đất cao, trước mặt các nghị viên và Hoàng 
đế, ngài đã bị truất ngôi Giáo Hoàng. Bọn côn đồ hành hạ 
và lăng mạ ngài. Sau cùng chúng đem ngài giam chặt trong 
nhà ngục Điomeđê. Ở đây chúng đã dùng dao lột hết một 
lớp da thịt hai ống chân ngài. Nhưng Chúa quan phòng 
như muốn xoa dịu sự đau khổ cho vị đại diện một phần 
nào, nên Ngài soi sáng cho hai người đàn bà đến giúp đỡ 
ngài. Một bà có tất cả chìa khóa cửa nhà tù đã lén mở cửa 
đưa vào cho ngài một ít đồ ăn và một cái giường tre. Lúc 
ấy thánh Giáo Hoàng đã kiệt sức và bị rét cứng cả mình, 
miệng lập cập nói không ra tiếng. Ngài khẽ mở mắt nhìn 
người đàn bà như để cám ơn tấm lòng quý hóa. Nằm trong 
ngục đợi ngày xử tử, Đức Giáo Hoàng vẫn luôn thầm 
nguyện xin Chúa thứ tha cho những kẻ bách hại Giáo hội. 
Chúa đã cho họ được ánh sáng trở về với chân lý. Sau ít 
hôm Đức Giáo chủ thành Côntantinôpôli thình lình bị đau 
nặng. Ông run sợ trước sự xét xử của Thiên Chúa, nên đã 
xin Hoàng đế Contanciô II đừng xử tử Đức Giáo Hoàng 
nữa. Dầu vậy Đức Giáo Hoàng vẫn bị giam thêm 85 ngày. 
Trong thời gian này, ngài đã viết cho giáo dân một bảng 
tường thuật về cuộc bắt bớ và tất cả những hành hạ bạc đãi 
ngài phải chịu trong thời kỳ bị giam giữ, tháng tư năm 656. 

Thánh Mactinô đã suốt đời tận tụy với đoàn chiên lao khổ 
để bênh vực Giáo hội. Ngài thực hiện từng nét lời Chúa: 
“Hỡi Simon Phêrô, nếu con yêu mến Ta, con hãy chăm sóc 
đoàn chiên con, chiên mẹ của Ta”. Và để thực hiện lời ấy, 
thánh nhân đã khắc ghi trong lòng lời Chúa căn dặn: “Nếu 
thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét 
Thầy trước rồi”. “Đầy tớ chẳng trọng hơn chủ. Nếu chúng 
đã khủng bố Thầy thì tất chúng cũng hành hạ chúng con”. 
(Ga, 15,18-20). Vì thế, từ thế kỷ thứ IX, Đức Giáo Hoàng 
Mactinô I đã được kính nhớ như một vị đại thánh. Để 
tưởng nhớ đến công ơn của người cha nhân lành, tốt hơn 
cả, chúng ta hãy cùng với toàn thể Giáo hội mà nâng lòng 
lên tận trời cao và thầm nguyện: “Lạy Chúa là mục tử đời 
đời, xin thương xót đoàn chiên Chúa và nhờ thánh Mactinô 
Giáo Hoàng tử đạo, Đấng Chúa đã đặt lên chăn dắt Giáo 
hội Chúa, xin thương luôn săn sóc gìn giữ đoàn chiên ấy” 
(kinh lễ).


