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Chúa Nhật Phục Sinh • Năm Phụng Vụ C
Ngày 21 Tháng 4 Năm 2019

PHỤC SINH: TIN
MỪNG ĐÁNG TIN
Suy niệm: Thi sĩ John Irving viết rằng: “Có
người hoài cảm đến lễ Giáng Sinh, có kẻ
điên điên lại thích Ki-tô hữu vào dịp Sinh
Nhật Chúa. Nhưng Phục Sinh mới là biến cố
nền tảng; vì nếu bạn không tin Chúa sống
lại, bạn không phải là tín hữu” (A Prayer for
Owen Meany). Chúng ta thường gọi những
kẻ chịu tang người thân là người có vẻ mặt
đưa đám. Nhưng trong biến cố Phục Sinh ít

thấy khuôn mặt nào như thế sau khi chôn
cất Ngài. Tuy có đôi chút hốt hoảng, hoài
nghi nhưng các phụ nữ lại hăng hái chạy về
báo tin cho Phê-rô và Gio-an. Hai môn đệ
Em-mau sửng sốt khi nhận ra Thầy mình
làm nghi thức bẻ bánh rồi vui mừng trở lại
Giê-ru-sa-lem. Tất cả đều nhờ niềm tin và
niềm vui Chúa sống lại như lời Ngài báo
trước.
Mời Bạn: Bạn có thể mỏi mệt khi minh
chứng niềm tin Chúa sống lại. Nhưng bạn
không thể bỏ cuộc một khi đã tin vì biết
bao nhân chứng đã và đang rao giảng mầu
nhiệm đáng tin này và sẵn lòng trả giá
bằng sự sống của họ.

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh Mục Chánh Xứ: 		

Cha John Henderson		

Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh

Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký & Thừa Tác Viên Lời Chúa :

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần

Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

Chia sẻ: Cần nắm vững giáo lý của Đấng
Phục Sinh để có thể nói về Ngài cho những
người muốn biết hay còn nghi ngại. Đời
sống đạo đức: đi lễ, cầu nguyện, làm gương
sáng… cũng là những lời minh giải có sức
thuyết phục về niềm tin Chúa sống lại.
Sống Lời Chúa: Bắt chước thánh Phê-rô
và thánh Gio-an: “Chúng tôi không thể nào
không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã
thấy” (Cv 4,20).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin
Chúa đã sống lại và sẽ làm cho mọi người
được sống lại với Chúa. Xin củng cố niềm
tin ấy cho con luôn mãi. Amen.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
503-333-4756
			josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:		
503-730-7254 				
			cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:		
503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 4 /2019

Cầu cho các bác sĩ và các cộng sự
trong các khu vực có chiến tranh:

Xin cầu nguyện cho những Bác Sĩ và các
thiện nguyện viên trong các tổ chức nhân
đạo tại các vùng có chiến tranh.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

21/4:
22/4:
23/4:
24/4:
25/4:
26/4:
27/4:
28/4:

Chúa nhật Phục Sinh
Thứ Hai trong Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Ba trong Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Tư trong Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Năm trong Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Sáu trong Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Bẩy trong Bát Nhật Phục Sinh
Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cv 10,34.37-43.
Viên quan bách quản Rôma, là người
ngoại giáo, khi nghe biết về Chúa Giêsu,
đã đến xin ông Phêrô làm phép rửa để
được gia nhập cộng đoàn các tín hữu
đầu tiên. Thánh Phêrô đã nhắc cho ông
và gia đình ông niềm tin căn bản này :
Đức Giêsu đã phục sinh. Đây là bài giảng
đầu tiên mà Phêrô dạy dỗ cho những
người tân tòng. Thánh Kinh gọi bài
giảng truyền giáo này là Keryma.
+ Bài đọc 2 : Cl 3,1-4).
Trong bức thư gửi cho tín hữu Côlôssê,
thánh Phaolô kêu gọi những ai đã nhờ
phép rửa mà được tham dự vào mầu
niệm Vượt qua, hãy sống một đời sống
tỏa hương thánh thiện :”Hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, chứ đừng
chú tâm vào những gì thuộc hạ giói”
Các tín hữu đã tin vào Chúa Phục sinh,

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

Để được sự sống đời đời

Chúa đã sống lại thật

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy
nghiền ngẫm câu nói của Đức Giêsu :”Ai yêu
mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường
mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được
cho sự sống đời đời”
Một dòng suối mát rơi từ ngọn núi, chảy qua
một đồng bằng cho đến khi chạm đến một sa
mạc. Tại đây, nó chợt nhận ra nước của mình
bắt đầu bốc hơi và khô dần. Dù vậy, dòng
nước vẫn quyết tâm băng qua sa mạc. Nó
nghe có tiếng thì thầm :
- Nếu ngươi muốn, ngươi có thể băng qua sa
mạc được, bởi vì gió vẫn làm được điều đó.
Dòng suối giận dữ :
- Nhưng ta có phải là gió đâu ?
Nó thấy gợi ý của tiếng thì thầm là điều ngu
xuẩn, nhưng tiếng nói vẫn tỏ ra kiên nhẫn:
- Gió sẽ mang ngươi đi. Dĩ nhiên với điều kiện
là ngươi phải tan biến đi trong gió.
Dòng suối suy nghĩ miên man về ý nghĩa này
: nó vẫn chưa hiểu được tại sao nó phải tan
biến đi, phải chăng nó phải đánh mất chính
mình ? Điều gì bảo đảm được rằng khi băng
qua hết sa mạc, nó sẽ tìm lại được bản thân
một cách nguyên vẹn ? Đọc được ý nghĩ của
nó, gió mới lên tiếng
- Ngươi chỉ cần tin tưởng nơi ta, không còn
cách nào khác nữa đâu.
Dòng suối vẫn tiếp tục giữ giọng kiêu hãnh :

Đức Giêsu đã sống lại thế nào ? Ai đã khám
phá ra điều này ? Cả bốn sách Tin mừng
đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều
không cho biết Đức Giêsu đã sống lại thế
nào. Vì thật sự, không ai có mặt để chứng
kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng
có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ
trống, họ quả quyết xác Chúa không còn
trong mộ, và sau đó Chúa đã hiện ra nhiều
lần với họ, xác nhận Ngài đã sống lại, đồng
thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông
đồ và một số phụ nữ… những nhân chứng
về sự sống lại của Đức Giêsu.
Như vậy, sự kiện Đức Giêsu phục sinh không
thể minh chứng một cách rõ ràng mà phải
dùng đến đức tin. Cho nên, đối với chúng ta
việc Chúa sống lại là vấn đề đức tin : phúc
cho ai không thấy mà tin.
Trong mùa Phục sinh chúng ta vẫn đọc đi
đọc lại câu :”Người đã sống lại thật như lời
đã phán hứa”. Chúng ta tin thật Đức Giêsu
đã sống lại như lời minh chứng của Thánh
Kinh, chúng ta hân hoan ca mừng việc Chúa
sống lại vì Ngài đã chết để tiêu diệt sự chết
và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng
ta. Chúng ta tin chắc như vậy ! Nhưng tin
như thế vẫn chưa đủ, còn phải thể hiện niềm
tin ấy ra trong cuộc sống hằng ngày. Phải
theo gương Đức Giêsu mà chết đi để rồi mới
sống lại được.

nhưng chưa đủ, còn phải thể hiện niềm
tin đó trong cuộc sống.
+ Bài Tin Mừng : Ga 20,1-9.
Trong bài Tin mừng này, thánh Gioan
nhắc đến Maria, người tội lỗi, mà Chúa
đã trừ cho khỏi bảy qủi. Bà rất yêu mến
Chúa. Ngay sáng sớm ngày thứ nhất
trong tuần bà đã ra mộ viếng Chúa,
nhưng thấy mộ trống. Bà tức tốc chạy về
báo tin cho ông Phêrô và các tông đồ biết.
Thực ra, sự kiện ngôi mộ trống chưa có
thể xác quyết được sự kiện Chúa sống lại.
Chúng ta còn phải nhờ Kinh Thánh và với
đức tin chân thật thì mới có thể tin Chúa
đã sống lại. Chính người Do thái không
tin vào sự kiện đó và cho rằng xác Đức
Giêsu đã bị lấy trộm đi. Việc Chúa sống lại
chỉ là tin vịt do các môn đệ dựng nên. Tuy
thế, đối với ông Gioan thì không còn nghi
ngờ gì nũa :”Ông đã thấy và ông đã tin”

- Đồng ý, nhưng ta không thể chấp nhận tan
biến được.
Tiếng nói thì thầm giải thích :
- Ngươi không thể băng qua sa mạc mà vẫn
giữ nguyên hình nguyên trạng được. Làm thế
ngươi chẳng khác nào một con rắn xấu xí,
nhưng nếu ngươi để cho gió mang ngươi đi
xuyên qua sa mạc, thì bên kia sa mạc, ngươi sẽ
hiện nguyên hình là một dòng suối xinh đẹp.
Dòng suối thắc mắc:
- Vẫn một dòng suối như cũ ư ?
Giọng nói giải thích :
- Dĩ nhiên, ngươi sẽ tìm gặp lại bản thân, tóm
lại nếu ngươi cứ chần chừ đứng ở đây, ngươi
cũng sẽ đánh mất chính mình ngươi mà thôi.
Thế là dòng suối chấp nhận biến thành hơi
nước và để cho gió mang đi. Nó cùng với gió
băng qua sa mạc. Và khi cả hai đến đầu ngọn
núi bên kia sa mạc, gió để cho nó rơi từ từ như
mưa. Không mấy chốc, dòng suối gặp lại chính
nó, đẹp hơn, trong suốt hơn.
Hạt lúa có được gieo vào lòng đất để thối đi
mới có thể sinh hoa kếtr quả. Dòng suối có
chấp nhận tan biến trong gió mới có thể gặp
lại bản thân. Đây là định luật của cuộc sống
thiêng liêng mà Đức Giêsu đã vạch ra cho
chúng ta. Đây là con đường siêu thoát, con
đường chiến đấu, ai muốn được sự sống đời
đời không thể đi theo con đường nào khác.

