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CHIÊN NGHE
TIẾNG CHỦ CHIÊN
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng
và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự
sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt
vong.” (Ga 10,27-28)
Suy niệm: Trước các cuộc bầu cử, các ứng
cử viên thường có dịp tiếp xúc với cử tri để
lắng nghe ý nguyện của họ và trình bày
đường lối hoạt động của mình. Trong ngày
lễ cung hiến, khi những người đồng hương
với Chúa Giê-su thắc mắc không biết Ngài

là ai, Ngài tự giới thiệu mình là mục tử
nhân lành chăm sóc đoàn chiên. Vị mục tử
này muốn chiên tìm đến với mình không
phải để hưởng đặc quyền đặc lợi mà chỉ để
cho họ được liên kết chặt chẽ với Ngài. Họ
lắng nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa đến
những đồng cỏ xanh tươi của cuộc sống
đời đời. Chấp nhận đi theo Đức Giê-su là
bằng lòng đi vào cuộc hành trình trong yêu
thương, là phó thác và tin tưởng vào sự dắt
dìu của Ngài.
Mời Bạn: Thế giới xung quanh ồn ào, giao
động; ngay nội tâm chúng ta cũng nhiều
lúc bất an. Rất khó tìm thấy cho riêng mình
một góc nhỏ bên cạnh cuộc sống bon chen,
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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

tất bật. Người ta có nguy cơ đánh mất
chính mình và bị lạc hướng. Cần có những
“điểm dừng chân” đủ im ắng để có thể
nghe tiếng chủ chăn Giê-su nói với lòng
mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhủ chúng
ta: Đức Ki-tô phục sinh không hề xa cách
chúng ta; trái lại Ngài luôn hiện diện kề
bên và đang muốn ngỏ lời với mọi người và
có dự tính riêng cho từng người.
Chia sẻ: Để khỏi bị lạc hướng, tôi có
thường xét xem mình có đang là chiên
bước theo mục tử Giê-su hay không?
Sống Lời Chúa: Sống thân mật với Chúa
Giê-su; biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi khi
phải phân định, lựa chọn.
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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 5 /2019

Cầu cho Giáo Hội tại Phi Châu như
hạt giống của tình đại kết: Xin cầu

nguyện cho Gáo hội tại Phi Châu, qua sự
dấn thân của các giaó dân, sẽ là hạt giống
cho tình đại kết giữa các anh em Phi Châu
và là dấu chỉ hy vọng cho lục địa này.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

12/5:
13/5:
14/5:
15/5:
16/5:
17/5:
18/5:
19/5:

Chúa nhật 4 Phục Sinh
Thứ Hai trong Tuần 3 Phục Sinh
Thứ Ba trong Tuần 3 Phục Sinh
Thứ Tư trong Tuần 3 Phục Sinh
Thứ Năm trong Tuần 3 Phục Sinh
Thứ Sáu trong Tuần 3 Phục Sinh
Thứ Bẩy trong Tuần 3 Phục Sinh
Chúa nhật 5 Phục Sinh

Giáo hội nghèo đói.

SUY NIỆM

Chiên rất thân thiện với chủ chăn. và sự liên
hệ mật thiết phát triển dần dần đến độ chủ
chăn có thể phân biệt và hiểu tiếng kêu của
từng con chiên. Ngoài ra, người chủ chăn
còn biết cả tên gọi và đặc tính của từng con
chiên nữa.
“Biết” trong Kinh Thánh, từ ngữ này trước
hết không mang một ý nghĩa tri thức. Chính
tình yêu mới làm cho ta nhận biết người nào
đó một cách đích thực, đến nỗi đoán được cả
tâm tính họ. Sự thân mật, sự hiểu biết lẫn
nhau, yêu mến sâu xa, hiệp thông tâm hồn,
trí não, thể xác… là dấu chỉ của tình yêu vợ
chồng (St 4,1).
Biết Chúa không chỉ là học hỏi và suy niệm
theo nghĩa tri thức, mà là hiểu biết sâu xa,
yêu thân tình đến nỗi kết hợp cả thân xác lẫn
tâm hồn. Chính tình yêu mới làm cho chúng
ta nhận biết Chúa một cách đích thực, đến
nỗi đoán biết cả thánh ý Người.
Sự biết chí tình chí thiết này thực sự đã được
thể hiện với hai thánh nữ Catarina và Têrêsa
Hài đồng Giêsu. Catarina là người mù chữ chỉ
học nơi Thánh tâm Chúa Giêsu và trở thành
tiến sĩ Hội thánh. Têrêsa cũng chẳng học
trường nào, chỉ học nơi tình yêu Chúa Giêsu
Hài đồng, đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II phong làm tiến sĩ Hội thánh tháng
08/1997 trong đại hội giới trẻ tại Paris.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cv 13,14.43-52.
Một khúc quanh quyết định cuộc đời
Tông đồ của thánh Phaolô. Trước tiên
Phaolô và Barnabê loan báo Tin mừng
cho người Do thái tại Antiochia miền
Pysidia, nhưng rồi các ngài đã phải sớm
chấm dứt việc rao giảng vì người Do thái
tỏ ra “ghen tức” khi thấy một số đông
dân ngoại cũng quan tâm đến Tin mừng
(Cv 13,45).
Hai vị Tông đồ quyết định rời hội đường
và dứt khoát đến với dân ngoại, không
quên nhắc lại lời tiên tri về sứ mạng toàn
cầu của Người Tôi Tớ đau khổ (Cv 13,47)
Do vậy, dân ngoại đã hân hoan đón
nhận Tin mừng và tôn vinh Thiên Chúa.
Lời Chúa được lan tràn ra khắp miền ấy.

+ Bài đọc 2 : Kh 7,9.14b-17.
Trong một cuộc thị kiến, thánh Gioan
tông đồ đã thấy một đoàn người thật
đông đảo. Họ là dân Thiên Chúa đã khải
hoàn. Đoàn người đông đảo này :
- Họ rất đông không tài nào đếm nổi,
thuộc mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.
- Họ đứng trước ngai Con Chiên, Đấng đã
cứu độ muôn dân qua cái chết của Ngài.
- Con Chiên sẽ dẫn đưa họ tới nguồn
nước trường sinh.
+ Bài Tin mừng : Ga 10, 27-30.
Đức Giêsu tự giới thiệu mình là một vị
Mục tử, một vị Mục tử tuyệt vời. Ngài biết
rõ từng người chúng ta, Ngài bảo vệ và sẽ
đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Vấn đề
là : chúng ta có tin tưởng bước theo Ngài
không ?

Mục Tử và đoàn chiên
Chúa nhật thứ tư mùa Phục sinh của ba chu kỳ
niên lịch phụng vụ được mệnh danh là Chúa
nhật Chúa Chiên Lành. Nghệ thuật Kitô giáo
thuở xưa thường phác họa Đức Giêsu như
Đấng Chăn Chiên Lành. Hình ảnh người chăn
chiên đã được mô tả trong Cựu ước về Thiên
Chúa như là Đấng chăn dắt dân Người (Tv 22).
Người Do thái cổ xưa là dân du mục, vì thế văn
chương của họ là những sách Cựu ước cũng
thường đề cập đến đời sống chăn nuôi, du
mục. Chính Đức Giêsu cũng dùng những hình
ảnh về chăn nuôi quen thuộc để dạy ta những
chân lý thiêng liêng về đạo giáo.
Đức Giêsu, Đấng Chăn Chiên Lành, không trực
tiếp điều khiển đoàn chiên dưới thế này, Ngài
dùng các vị đại diện trong Giáo hội là Đức
Giáo hoàng, các giám mục và các Linh mục
mà hướng dẫn thay cho Ngài. Chính Ngài đã
khẳng định với các Tông đồ :”Ai nghe các con
là nghe Thầy, ai khước từ các con là khước từ
Thầy”(Lc 10,16). Vì thế, nếu chúng ta đã gọi
các vị lãnh đạo trong Giáo hội là chủ chăn,
chúng ta có trách nhiệm phải yêu mến, thành
tâm lắng nghe sự hướng dẫn của các ngài
để đến với Chúa, và nhờ đó, sẽ được dẫn tới
cuộc sống đời đời. Chúa Giêsu không thể trực
tiếp hướng dẫn mọi Kitô hữu, nhưng Người
đã dùng các vị đại diên là hàng giáo phẩm và
giáo sĩ để thay quyền Chúa mà hướng dẫn. Vì
Chúa đã nói với các tông đồ :”Ai nghe các con
là nghe Ta”(Lc 10,16).

Chúng ta hãy đọc một đoạn mà công đồng
Vatican II nói về các Linh mục :”Thi hành chức
vụ của Chúa Kitô là Đầu và là Chủ chăn theo
phận vụ mình, các Linh mục nhân danh Giám
mục tụ họp gia đình Thiên Chua ùnhư một
cộng đoàn huynh đệ duy nhất, và nhờ Chúa
Kitô trong Chúa Thánh Thần các ngài dẫn đưa
họ đến cùng Chúa Cha. Để thi hành thừa tác
vụ này cũng như các thừa tác vụ khác, các Linh
mục được trao ban quyền thiêng liêng để kiến
thiết Giáo hội. Trong việc kiến thiết này, các
Linh mục phải theo gương Chúa Kitô mà đối xử
rất nhân đạo với hết mọi người…
Chúng ta thường gọi những người lãnh đạo
trong Giáo hội là mục tử hay chủ chăn. Chúng
ta đang sống dưới sự hướng dẫn của các ngài,
chúng ta hãy tin tưởng các ngài, vì đức tin bảo
cho chúng ta biết : Chính Chúa Giêsu, Mục tử
tốt lành đích thực, đang trực tiếp chăn dắt
chúng ta qua những người lãnh đạo trong
Giáo hội, là Đức Giáo hoàng, các Giám mục,
Linh mục. Vì thế, chúng ta có bổn phận nghe
theo sự hướng dẫn của các ngài, công tác với
các ngài, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của
chúng ta, để duy trì và xây dựng đoàn chiên
nhỏ bé là gia đình mình, tập thể mình đang
sống, đang làm việc và đoàn chiên rộng lớn
hơn là Giáo hội.
Vâng nghe các vị lãnh đạo trong Giáo hội là
vâng nghe Chúa, và như vậy, đây là một nhiệm
vụ không tthể thiếu được.

