
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  - Năm C - Ngày 12 tháng 5 năm 2019 

số mới: 860 830 8288 
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Lịch Phụng Vụ 

      Chúa Nhật 12/5/2019 
       CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 
 

 Thứ Hai:13 /5/2019. Tuần IV Phục Sinh. 

 Thứ Ba: 14/5/2019. Tuần IV Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6:00 

PM.  

 Thứ Tư: 15/5/2019.  Tuần IV Phục Sinh 

 Thứ Năm: 16/5/2019.  Tuần IV Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6:00 

PM. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Linh mục (+1840), Tử đạo.  

 Thứ Sáu: 17/5/2019.  Tuần IV Phục Sinh 

 Thứ Bảy: 18/5/2019.  Tuần IV  Phục Sinh.Thánh Mat-thêu Lê 

Văn Gẫm, Thương gia (+1847), Tử đạo. 

 

 

 Ý Lễ Trong Tuần  
- Xin tạ ơn - Xin  Bình An - Xin Như Ý - Tạ ơn Chúa và Mẹ 

 - Xin mau khỏi bệnh – Xin ơn trở lại. 

Xin cầu nguyện cho linh hồn: 
 

- Nữ Tu Maria Pia  

- Giuse Nguyễn Anh Dũng 

- Dominico Nguyễn Quang Thông 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Maria Nguyễn Thị Nhạn 

- Maria Trần Thị Thu 

- Augustino Nguyễn Văn Hòa 

- Giuse Trần Minh Tâm (giỗ) 

- Maria + Augustinô (giỗ) 

- Phaolo Đỗ Văn Tòng (giỗ) 

- Phaolô Đỗ Văn  Điện (giỗ) 

- Đaminh & Maria 

- Maria Lê Thị Đào 

- Anna Maria Trần Thị 

Nghiệp (giỗ) 

- Giuse Nguyễn Hữu Tài (giỗ 

100 ngày) 

- Gioan Baotixita 
- Maria (mới qua đời ở VN) 

- Maria Nguyễn Thị Đượm 

(mới qua đời ở VN) 

- Gioan Baotixita & 2 Giuse 

- Phêrô Lê Văn Thừa 

- Maria Lê Thị Bé 

- Phêrô Lê Văn Rằm (giỗ) 

- Giuse & Anna 

- Antôn & Madalêna 

- Phêrô Trương Tự Phòng 

- Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

- 2 Các linh hồn mồ côi 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 
 

 

 

Báo cáo Tài chánh 

Tiền đóng góp 

Ngày 28 tháng 4 năm 2019 (8:30 AM) : $ 791 

Ngày 28 tháng 4 năm 2019 (2:30 PM) : $ 944 

Food to go ngày 28 tháng 4                  : $ 545 

Hội chợ đêm ngày 4 tháng 5                 : $ 1,203 

Ngày 5 tháng 5 năm 2019 (8:30 AM)   : $ 536 

Ngày 5 tháng 5 năm 2019 (2:30 PM)    : $ 1,412 

Tổng Cộng                                             : $ 5,431 

 

Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em đã 

quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn Giáo 

Xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc 

xuống trên Quý vị và Gia đình. (Khi ủng hộ, Xin vui lòng viết 

chi phiếu cho Giáo xứ là: Saint Andrew Dũng Lạc)  

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
 

*CA ĐOÀN THIẾU NHI: Xin quý Phụ Huynh có con em muốn 

tham gia Ca Đoàn Thiếu nhi vui lòng liên hệ Chị: Tiffany Trần. 

Email: tiffytran22@gmail.com 

Sunday, 5/12: Mass at 2:30pm  

Saturday, 5/25& Saturday, 6/8: Rehearsal @ 10:30am  

Sunday, 6/9: Mass at 2:30pm. 

 

**NHÓM HÁT LỄ 8:30 sáng Chúa Nhật tập hát vào mỗi tối 

thứ bảy lúc 7:00 PM tại Parish center phòng số 5. 

***CA ĐOÀN THÁNH LINH: Hát lễ lúc 2:30 PM Chúa 

Nhật. Mời gọi những ai có tinh thần phục vụ Giáo xứ bằng lời ca 

tiếng hát của mình tham gia ca đoàn. Xin liên hệ Anh Đặng Cao 

hoặc Anh Nội Nguyễn. 

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ 

Rước Lễ lần đầu lúc 2: 30 pm ngày Chúa Nhật Mình Máu 

Thánh Chúa, 23 tháng 6.  
 

LỚP THÊM SỨC: Sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm sức vào lúc 

6:30 ngày thứ năm 16 tháng 5 năm 2019. Tại nhà thờ Saint 

Peter Claver, West Hartford. Tập nghi thức ngày 15 tháng 5 

lúc 6:00PM.  

THÁNH LỄ TẠ ƠN 

VÀ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019 

CHÚA NHẬT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2019 lúc 2:30PM. 

FRIENDSHIP – FOOD - FUN NIGHT 

Mỗi tháng 1 lần vào thứ BẢY ĐẦU THÁNG  

4 tháng 5, 1 tháng 6, 6 tháng 7, 3 tháng 8) 

Từ 7:00 PM đến 11:00 PM - Tại Khuôn viên giáo xứ. 
 

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

 Who are the people in your life who care for you and 

watch over you? 

 How do they care for you? 

 Do you listen to them? 

A good shepherd watches over and cares for his sheep. 

 How is Jesus like a good shepherd? 

 How are we like sheep? 

* Jesus cares for us and watches over us. Jesus used the 

image of the good shepherd to describe his relationship to us. 

A good shepherd will lay down his life for his sheep. 

 Listening to the Word of God 

Listen to what the gospel tells us about Jesus the Good 

Shepherd. 

 What does Jesus tell us about his sheep? 

 What does Jesus promise to give his sheep? 

 Who are Jesus’ sheep? 

  

The Fourth Sunday of Easter is known as Good Shepherd 

Sunday because the image of shepherd is used to describe the 

relationship between Jesus and those who belong to him. 

In today’s gospel Jesus describes himself as a shepherd who 

loves and cares for his sheep. Those who follow Jesus are his 

sheep. Today’s gospel passage tells us that those who belong 

to Jesus are held safely in the hand of God. 

Jesus also promises that his sheep will never perish. Not only 

does Jesus give his followers guidance and protection, they 

are also promised the gift of eternal life. 

  

Questions for Deeper 

http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm
mailto:tiffytran22@gmail.com
http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 12/5/2019 

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua 

Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các 

ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái 

và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo 

bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. 

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe 

lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân 

chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại 

các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm 

nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi 

trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa 

và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây 

chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã 

truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm 

ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến 

tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca 

tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự 

sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng 

khắp cả vùng. 

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã 

tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và 

Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. 

Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài 

đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và 

Thánh Thần. 

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể 

đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và 

tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ 

mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. 

Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ 

đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng 

trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng 

Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền 

thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ 

sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không 

làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ 

thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và 

Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. 

Phúc Âm: Ga 10, 27-30 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe 

tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho 

chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư 

mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. 

Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, 

và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và 

Cha Ta là một". 

 

Cầu nguyện, 
Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng 

chờ ngày gặt hái. 

Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm 

việc trong cánh đồng bao la của Cha. 

Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ 

lớn lao, những lý tưởng cao cả. 

Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu 

tha nhân bằng trái tim rộng mở. 

Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm 

được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương, thấy được những 

mất mát của bao người đau khổ, và chạm đến sự trống vắng của 

tâm hồn lạc hướng. 

Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại 

đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và 

tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. 

Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh 

lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những 

môi trường tốt giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen. 

 

30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng 

hoặc chưa sẵn sàng chăng ? 
Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh và quay lưng 

lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn 

chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày nay, theo tinh thần canh tân 

phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, toàn bộ thánh lễ là sự chuẩn bị 

cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, toàn bộ thánh lễ là hiệp lễ (rước 

lễ) : từ việc mặc niệm lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe 

Lời Chúa qua các bài đọc, lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh Tạ 

Ơn, đọc kinh Lạy Cha. Tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa 

Kitô, Đấng làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người. 

Trong kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin 

Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận 

Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh, là 

Nhiệm Thể của Chúa Kitô. 

Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược 

toàn bộ thánh lễ. Do đó những người tham dự thánh lễ không nên tách 

rời cộng đoàn và tự cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không xứng đáng 

lên rước lễ. Bạn không quên điều này : rước lễ không phải là một phần 

thưởng, nhưng là một lương thực. 

Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ : "Lạy 

Chúa, con chẳng (xứng) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa 

chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh" (Sách Lễ Rôma, bản dịch 

1992 của HĐGMVN). Như thế, vấn đề ở đây không phải là việc nêu 

lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng rước lễ không 

phải là một quyền lợi, nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự 

thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao với vực thẳm, cho 

nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng đáng hay không để rước 

Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại lời của viên sĩ quan đã không 

dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình : "nhưng xin Ngài phán một 

lời" (Lc 7, 7). Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. 

Để ý đến lời mời của Chúa Giêsu "Hãy cầm lấy mà ăn" quan trọng hơn 

việc tìm kiếm sự thanh khiết của chúng ta nhiều. 

Vả lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận 

lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó, tự 

xem là con cái trong một gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham dự 

rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những người bàng 

quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa thấu hiểu ý nghĩa 

đích thật của bí tích Thánh Thể. 

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt 

thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước lễ, 

với đức tin cao độ, chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng trong nội 

tâm để tiến lên đón nhận Mình thánh Chúa. Vì rước lễ đòi hỏi sự chuẩn 

bị cả con người chúng ta, nên phải làm hết sức để tránh làm sao cho 

việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán. Có lẽ trong một vài 

trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự thanh 

khiết của mình, nhưng vì không phù hợp với lòng thành của mình 

trước cử chỉ ta sắp thực hiện.  (Linh mục Giuse Vũ Thái Hoà) 

HỌC HỎI VỀ GIÁO LÝ CÔNG GIÁO 
 

Phong trào Thánh Linh có hợp với Giáo Lý Hội Thánh 

Công Giáo không? 

Thắc mắc: 

Thưa Cha! Con được giới thiệu để tham dự một khóa 

Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo, con thấy có 

nhiều ý kiến khác nhau về phong trào này, con không 

biết phong trào Thánh Linh có hợp với Giáo Lý Công 

Giáo không, nên con xin Cha minh định cho con để con 

biết có nên tham dự hay không ạ! 

 Con xin cảm ơn Cha! 

Con kính chúc Cha mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa 

Thánh Thần để Cha phục vụ Chúa và Giáo Hội! 

 Con Giuse Thịnh  

ducthinh13380@gmail.com 

 Trả lời: 

Về các phong trào đặc sủng, Đức Thánh Cha Benedicto 

XVI rất trân trọng và đề nghị các giám mục tạo điều 

kiện đê phát huy. Tuy nhiên, có nhiều lạm dụng trong 

hoạt động của những phong trào này khiến giáo dân 

sống đạo theo cảm tính thậm chí mê tín vì chú trọng đến 

các dấu lạ như xuất thần, nói tiếng lạ, chữa bệnh không 

cần thuốc men, cầu cho có  bầu vv...  

 Tôi nghĩ mến Chúa yêu người, cách riêng những người 

nghèo khổ, bệnh tật, như lời Chúa dạy chắc chắn là tác 

động của Thánh Linh; những thứ khác còn phải xét lại. 

Nếu thấy phong trào chú trọng đến những hiện tượng lạ 

hơn là sống lời Chúa dạy thì không nên tham gia, mất 

giờ thôi. Thân ái, 
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền 

Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin 

nguồn: http://www.giaolyductin.net/phong-trao-thanh-

linh-co-hop-voi-giao-ly-hoi-thanh-cong-giao-khong.html 

 


