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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

26/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:   Công vụ    11:    1-8 

       Phúc âm:       Gioan    10:    1-10 

27/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:   Công vụ    11:  19-26 

       Phúc âm:      Gioan     10:  22-30 

28/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:   Công vụ    12:  24-13: 5a 

       Phúc âm:       Gioan    12:  44-50 

29/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:   Công vụ    13:  13-25 

       Phúc âm:       Gioan    13:  16-20 

30/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:   Công vụ    13:  26-33 

       Phúc âm:       Gioan     14:    1-6 

1/5 Thứ Bảy        Bài đoc1:    Công vụ    13:  44-52 

        Phúc âm:       Gioan    14:    7-14 

Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Công vụ  9: 26-31  /  Bài đọc 2:  1 Gioan  3: 18-24 

Phúc Âm:   Gioan  15: 1-8 

Bài đọc 1:   Công vụ    4: 8-12 

     Trước hết, lời chứng của Phêrô, đại diện cho các tín hữu thời 
Giáo Hội sơ khai, về Đức Kitô Phục Sinh nhấn mạnh vai trò của 
Chúa Thánh Thần. Phêrô được “đầy Thánh Thần” mạnh dạn lên 
tiếng làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh.  
    Sau nữa, Phêrô xác tín rằng việc ngài chữa lành cho một người 
què không hề do quyền năng riêng hay lòng đạo đức của mình, 
mà do lòng tin vào danh của Đức Kitô Phục Sinh. Chính nhờ danh 
Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, Đấng đã chịu đóng đinh vào thập 
giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ 
Đấng ấy mà người què được lành mạnh. Đức Kitô Phục Sinh 
không chỉ là một xác tín suông, mà niềm xác tín đó mang lại ơn 
chữa lành cho những ai có lòng tin. 
    Cuối cùng, Phêrô tuyên xưng mạnh mẽ rằng Đức Kitô Phục 
Sinh, Đấng đã bị loại bỏ và giết chết như tảng đá bị thợ xây loại ra 
ngoài, lại trở nên tảng đá góc tường vì dưới gầm trời này, ngoài 
Người ra, không có danh nào khác đã được ban để nhờ đó mà 
nhân loại được cứu độ. 
     Tôi có sẵn sàng làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh bằng Đức 
Tin trung thành và Tình Yêu chân thật của tôi không? 

Bài đọc 2:   1 Gioan                3: 1-2 

      Gioan trình bày những chân lý cao sâu về tình yêu Thiên Chúa. 
Tình yêu Thiên Chúa có sức biến đổi kỳ diệu, làm thay đổi thân 
phận của người được yêu thương.  
     Tình yêu Thiên Chúa không chỉ làm thay đổi thân phận của 
người được yêu, mang họ ra khỏi những ô nhơ, tội lụy của thế 
gian và ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa, mà còn hướng họ 
đến một chân trời mới, cao xa hơn, huyền nhiệm hơn phía trước. 
Chân trời mới đó hiện nay vẫn chưa được tỏ hiện cách rõ ràng và  
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trọn vẹn, nhưng sẽ được mạc khải cách tròn đầy khi Đức Kitô xuất hiện.  
     Đức Kitô sẽ xuất hiện thế nào, hiện nay vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, nhưng có điều chắc chắn là những 
người được Thiên Chúa yêu thương sẽ được nên giống như Người.  Tình yêu Thiên Chúa quả diệu kỳ: 
Tình yêu ban cho người được yêu thân phận làm con Thiên Chúa và được trở nên giống Chúa Kitô khi 
người lại đến. 
     Tôi có dám để cho tình yêu Thiên Chúa biến đổi cuộc đời tôi? Tôi có mang hình ảnh của Đức Kitô 
Phục Sinh trong đời sống đức tin và công việc truyền giáo hôm nay hay không? 

Bài Tin Mừng:   Gioan                      10: 11-18 

      Trước hết, phẩm chất đầu tiên của Mục Tử Giêsu là sự hy sinh đến tận cùng. Theo lẽ thường thì mục 
tử phải ra sức bảo vệ đàn chiên vì sự an toàn, khỏe mạnh của đàn chiên cũng chính là lợi ích của mục tử. 
Xét cho cùng, mục tử bảo vệ đàn chiên là bảo vệ lợi ích của mình. Còn kẻ làm thuê chỉ tính toán cho lợi lộc 
riêng nên khi gặp khó khăn sẽ bỏ đàn chiên mà chạy. Trái lại, Mục Tử Giêsu không chỉ bảo vệ, mà còn 
hy sinh cả mạng sống cho đàn chiên. 
     Hơn nữa, phẩm chất thứ hai của vị Mục Tử Giêsu là “biết chiên” và “chiên biết”. Theo lẽ thường, các 
mục tử tiếp xúc hàng ngày với đàn chiên nên mối tương quan giữa mục tử và chiên là mối tương quan hai 
chiều: mục tử biết chiên và chiên biết mục tử. Ở đây, cái “biết” của Mục Tử Giêsu đối với đàn chiên, một 
đàng, cũng không nằm ngoài qui luật bình thường đó, đàng khác, được làm nổi bật qua phép so sánh: “Tôi 
biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh 
mạng sống mình cho đoàn chiên”. Sự “biết” giữa Đức Giêsu và đàn chiên cũng gần gũi, thiết thân đến nỗi 
sự sống của đàn chiên cũng chính là sự sống của mục tử Giêsu, Đấng sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đàn 
chiên. 
     Sau cùng, phẩm chất thứ ba của Mục Tử Giêsu là sự tập hợp những đàn chiên khác nữa để chỉ có một 
đàn chiên và một mục tử. Mục tử Giêsu không chỉ quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho đàn chiên của mình, 
những người đã đón nhận đức tin, mà còn mở rộng sự lưu tâm đến những đàn chiên khác, những người 
chưa tin. Sự hy sinh tính mạng của Mục Tử Giêsu có giá trị cho cả những đàn chiên khác lúc này chưa 
nhận ra tiếng Người. Mục đích tối hậu của Mục Tử Giêsu là đưa những con chiên đó về với Người, để “chỉ 
có một đàn chiên và một người mục tử”. 
     Tôi có để cho Chúa Giêsu Mục Tử chăn dắt và hướng dẫn cuộc đời tôi? Tôi có sống tinh thần hiệp 
nhất và cộng tác với mục tử, người đại diện Hội Thánh của Chúa Giêsu Phục Sinh? 

THÔNG BÁO 

• Thánh Lễ Thêm Sức cho các em sẽ vào ngày Chúa Nhật 30 Tháng 5, Lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Cha 

Oscar của chúng ta sẽ đến để ban phép Bí Tích Thêm Sức cho con em chúng ta. 
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MỪNG CHÚA PHỤC SINH - HAPPY EASTER! 

Kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em luôn được tràn đầy hồng ân - phúc lộc - thánh thiện 

trong Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và một cuộc sống bình an - vui vẻ - hạnh phúc và tràn đầy hy 

vọng và niềm tin trong Mùa Phục Sinh. 

 


