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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

3/5 Thứ Hai    Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông Đồ      

      Bài đọc 1:   Công vụ    15:    1-8 

       Phúc âm:       Gioan    14:    6-14 

4/5 Thứ Ba         Bài đọc 1:   Công vụ    14:  19-28 

       Phúc âm:      Gioan     14:  27-31a 

5/5 Thứ Tư        Bài đọc 1:   Công vụ    15:    1-6 

       Phúc âm:       Gioan    15:    1-8 

6/5 Thứ Năm     Bài đọc 1:   Công vụ    15:    7-21 

       Phúc âm:       Gioan    15:    9-11 

7/5 Thứ Sáu       Bài đọc 1:   Công vụ    15:  22-31 

       Phúc âm:       Gioan     15:  12-17 

8/5 Thứ Bảy        Bài đoc1:    Công vụ   16:    1-10 

        Phúc âm:       Gioan    15:   18-21 

Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 10: 25-26, 34-35, 44-48    

Bài đọc 2:  1 Gioan  4: 7-10  /  Phúc Âm:   Gioan  15: 9-17 

Bài đọc 1:   Công vụ    9: 26-31 

     Sau khi được kêu gọi làm Tông đồ (Cv 9,1-19), Thánh Phaolô 
đã công khai và mạnh mẽ rao giảng về Đức Giêsu là Con Thiên 
Chúa. Và khi tới Giêrusalem, ngài tìm cách để tiếp cận với các 
môn đệ, nhưng mọi người còn ‘Sợ ngài, không tin rằng ngài đã 
trở thành môn đệ.’ Chính trong bối cảnh ấy, khuôn mặt của 
Barnaba bừng sáng lên trong tư cách là người trung gian nối kết 
Phaolô với các Tông đồ. Sự liên đới của Barnaba là hết sức cần 
thiết để Phaolô có thể dễ dàng vượt qua bức tường nghi kỵ của 
các Kitô hữu, hầu thực thi sứ mạng được Chúa ủy thác trong 
niềm tin tưởng của các Tông đồ ở Giêrusalem.  
     Là những môn đệ theo Chúa Giêsu đi rao truyền Tin Mừng 
và làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh như các Tông Đồ khi 
xưa, chúng ta có liên kết hiệp nhất với nhau để dựng xây 
nước Chúa? 

Bài đọc 2:   1 Gioan                3: 18-24 

      Trước vấn nạn được nêu ra: Đâu là mối dây giúp mỗi Kitô hữu 
có thể liên đới thực sự với Thiên Chúa trong tư cách là con. Một 
trong những điều cụ thể mà Thánh Gioan đưa ra đó là: Tin vào 
danh Con của Người là Đức Giêsu Kitô và hãy yêu thương nhau. 
Tuân giữ các Điều Răn của Chúa là Tình Yêu, là đức bác ái. 
Những Điều Răn Chúa dạy là muốn chúng ta phải sống thật thà, 
chân thật trong mối giây ràng buộc của Tình Yêu, không phải ở 
nơi "chót lưỡi đầu môi". 
     Bởi vì, như Thánh Gioan quả quyết: Chính niềm tin là cửa ngõ 
dẫn chúng ta đi vào kho tàng ân huệ vô biên của Thiên Chúa, và  
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Thứ Hai đến Thứ Bảy 8:45 am/sáng 

Giờ Chầu Thánh Thể /  
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Giải Tội / Confession: 
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Chúa Nhật / Sunday:  8:30 - 8:50 am; 

10:30 - 10:50 am/sáng 

hoặc / or 

By Appointment / Theo Giờ Hẹn 

 

Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 

Những ai cần Xức dầu, Rước Mình 

Thánh Chúa, làm Phép nhà hoặc những 

Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin 

liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số 

điện thoại ở trên.  

 

 

 



 
 
việc tuân giữ các điều răn làm cho chúng ta ‘ở trong Người và Người ở trong chúng ta.’ Như thế, niềm tin 
vào Đức Giêsu và thực thi bác ái là hai mối dây liên kết chúng ta như những người con với Thiên Chúa là 
Cha chúng ta. 
     Chúng ta có thực sự Tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh và thi hành việc Bác Ái qua đời sống Tình Yêu 
của Chúa Giêsu đối với mọi người chung quanh và cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta?  

Bài Tin Mừng:   Gioan                      15: 1-8 

      Khởi đi từ cây nho, một hình ảnh hết sức quen thuộc với người Do thái, Chúa Giêsu làm nổi bật tính 
liên kết giữa Ngài, Thiên Chúa Cha và các môn đệ: 
• Sự liên kết giữa Ngài với Chúa Cha được diễn tả qua hình ảnh của cây nho và người trồng nho. Như thế, 

cây nho lệ thuộc hoàn toàn vào người trồng nho và mục đích của người trồng nho không gì khác hơn là 
làm cho cây nho đâm chồi nẩy lộc rồi trổ sinh hoa trái. 

• Sự liên kết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ được Chúa Giêsu trình bày qua hình ảnh của cây nho và các 
nhành nho. Nhựa sống của cây nho chính là yếu tố quyết định đến sự sống còn, sự phát triển cũng như 
khả năng đơm bông kết trái của các nhành nho. Giống như cây nho lệ thuộc vào người trồng nho thế 
nào, thì nhành nho cũng hoàn toàn lệ thuộc vào cây nho như thế. 

• Cũng vậy, sự liên kết của nhành nho với người trồng nho là một sự liên kết lệ thuộc: Việc chặt, tỉa của 
người trồng nho không nhằm mục đích nào khác hơn đó là làm cho các nhành nho sinh hoa trái dồi dào.  

    "Thầy là cây nho, anh em là cành nho. Ai không ở trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài và sẽ cho vào 
lò lửa". Chúng ta là cành nho của Chúa, chúng ta có sinh hoa thơm trái ngọt như Chúa mong muốn?  

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. 

 12:30 chiều mai (hôm nay) Cô Trúc thân mời tất cả các em lớp Giáo Lý Thêm Sức sẽ trở lại học 

và phụ huynh của các em sẽ có cuộc họp với Cô Trúc để tổ chức Thánh Lễ Thêm Sức cho các em 

được trọng thể, nghiêm trang, sốt sắng và tốt đẹp. Mong quý phụ huynh tham dự đông đủ. 

• Cô Trúc xin phụ huynh của các em lớp Giáo Lý Lần Đầu đến nhà Thờ vào lúc 10 giò sáng thứ Bảy 

ngày 8 Tháng 5, để các em nhận Bí Tích Giải Tội, sau đó là tập dợt nghi thức cho Thánh Lễ.  

 Mong các phụ huynh hai lớp: Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức lưu ý thông báo này. 

• Cha đã để những bản Kinh Thánh Giuse vừa tiếng Việt và tiếng Anh ỏ Tòa Đức Mẹ và Thánh Cả 

Giuse cho tất cả mọi người có cơ hội đọc kinh cầu nguyện với Thánh Cả Giuse trong Năm Thánh 

Giuse này. Xin quý vị mang nhiều về để phân phát cho mọi người trong gia đình, bạn bè thân hữu 

cùng cầu nguyện với Thánh Cả Giuse. 

• Thánh 5 là Tháng Hoa của Đức Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới ra huấn thị là khuyến 

khích tất cả mọi Tín Hữu trên toàn thế giới hãy siêng năng cầu nguyện với Mẹ qua Chuỗi Mân côi 

hằng ngày, để cầu nguyện cho cơn đaị dịch Covid-19 mau sớm chấm dứt và mọi người được tiêm 

thuốc chủng ngừa để ngăn chặn cơn đaị dịch này. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 3 Phục Sinh: $2,816.00 Online Giving:  $121.5 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   ID#88:   $30.  Tòa Mẹ Fatima:  

     

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. 


