
Bài đọc 1  Cv 10,34a.37-43
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quý vị biết rõ 
biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông 
Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã 
dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi 
ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với 
Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân 
Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ 
ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,  không 
phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển 
chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi 
Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long 
trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử 
kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai 
tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

Bài đọc 2  Cl 3,1-4 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì 
thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng  
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BÍ TÍCH

Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 
tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu 
Tháng: 5:30 PM
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Thư Ký
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Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078
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lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú 
tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã 
chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng 
với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn 
sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện 
với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Tin Mừng  Ga 20,1-9 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà 
Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn 
khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và 
người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người 
ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ 
để Người ở đâu.”
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người 
cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô 
và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những 
băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-
rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy 
những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. 
Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn 
lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, 
kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.  
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh 
Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

LỊCH PHỤNG VỤ
 

17. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH
 Lễ trọng với tuần bát nhật
 Cv 10,34a.37-43 / Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8
 Ga 20,1-9 hoặc Lc 24,1-12 
 Hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh
 
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?
T. Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là ngoại 
tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung ngoài hôn 
nhân hoặc ăn ở với nhau trước hôn nhân. (GLHT,551)

CHIA SẺ
- Ly dị: không ở với nhau nữa; cắt đứt tình nghĩa vợ 
chồng; ra ngoài tòa đời và được xử ly dị; không giữ luật 
đạo nữa.
Để tránh tình trạng này, khi gặp khủng hoảng, đôi vợ 
chồng cần cầu nguyện, đối thoại với nhau và hòa giải, 

chứ đừng coi chuyện ly dị là giải pháp tốt nhất. Trong 
trường hợp bị bạo hành thể xác hay tinh thần mà không 
thể chịu đựng được nữa, thì họ hãy đến trình bày với linh 
mục, và nếu có thể, họ sẽ được Giáo Hội cho phép ly thân 
(không chung sống với nhau, nhưng vẫn có trách nhiệm 
đối với nhau theo như luật Giáo Hội quy định). Còn ly 
dị thì không được phép vì Chúa Giêsu đã nói: “Điều gì 
Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. 
(Mc 10,9)
- Ngoại tình là tội phạm của hai người có quan hệ tình 
dục, mà một người đã có vợ hay có chồng. Người ngoại 
tình phản bội từ nền tảng, xâm phạm giao ước được ký 
kết trước Thiên Chúa, hành xử bất công với người vợ 
hoặc chồng của mình.
- Đa thê: nhiều vợ. Hôn nhân Kitô giáo là đơn nhất (một 
vợ một chồng).
- Loạn luân: người trong một gia đình mà quan hệ tình 
dục với nhau như vợ chồng, bất chấp luân thường đạo lý.
- Sống đời vợ chồng mà không có phép hoặc chưa có 
phép hôn phối.
Đó là những tội rất nặng vì xúc phạm đến chính tình yêu 
của Thiên Chúa.
(Linh mục nên cắt nghĩa thêm để mọi người hiểu rõ hơn)
 
18. Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 Cv 2,14.22-32 / Mt 28,8-15
19. Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 Cv 2,36-41 / Ga 20,11-18
20. Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật  Phục Sinh
 Cv 3,1-10 / Lc 24,13-35
21. Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 Cv 3,11-26 / Lc 24,35-48
22. Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 Cv 4,1-12 / Ga 21,1-14
23. Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 Cv 4,13-21 / Mc 16,9-15
24. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Cv 5,12-16 / Kh 1,9-11a.12-13.17-19. Ga 20,19-31

THÔNG BÁO
THỨ BẢY TUẦN THÁNH và LỄ VỌNG PHỤC SINH

• 10 giờ sáng thứ Bảy Giáo Xứ đi đàng Thánh Giá Trọng 
Thể trong Nhà Thờ.
• 11 giờ 30 sáng tĩnh tâm Anh Chị Em Dự Tòng và người 



 

đỡ đầu. 12 giờ 30, ăn trưa. 1 giờ chiều Tập nghi thức và 
chuẩn bị lễ Vọng Phục Sinh.
• 3:00 PM Viếng Đàng Thánh Giá ngoài trời: Thiếu Nhi 
Thánh Thể và giới trẻ.
• 8 GIỜ 30 TỐI THỨ BẢY, CÓ RỬA TỘI NGƯỜI LỚN 
(Ca đoàn Vinh Sơn Liêm hát lễ)

CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH
• 9:00 am, 11: am và 6:00 pm.

CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH 
KHAI TÂM ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2022

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm hân hoan chúc mừng quý 
gia đình và các anh chị có tên sau đây được gia nhập Giáo 
Hội Công Giáo trong đêm Vọng Phục Sinh 2022. 
1. Chị Maria Nguyễn Hoàng Ngọc Hiếu. Người đỡ dầu 
Maria Trần Thị Mến Thương
2. Anh Giuse Vũ Quang Huy. Người đỡ đầu Giuse Nguyễn 
Phi Long
3. Anh Augustino Nguyễn Ngọc Sơn. Người đỡ đầu Giuse 
Phạm Lưu
4. Chị Maria Lê Thị Thúy Vy. Người đỡ đầu Teresa Nguyễn 
Thị Hòa 
5. Anna Nguyễn Thị Phương Tuyền. Người đỡ đầu Maria 
Ngô Thị Thơm
Kính mời quý Cha Mẹ đỡ đầu đến tham dự buổi tĩnh tâm 
và tập nghi thức với người Dự Tòng vào lúc 11 giờ sáng 
thứ Bảy 16/4/2022.

Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, sau 6 tháng 
học hỏi về Chúa qua Kinh Thánh, Giáo Hội, Thần Học và 
Giáo Lý. Anh Chị Em đã sẵn sàng đón nhận Bí Tích Khai 
Tâm. Cũng trong tâm tình hân hoan này, Giáo xứ xin chân 
thành gửi đến quý Anh Phan Thạch và Anh Đinh Hòa lời 
tri ân vì đã luôn hy sinh tận tụy cùng quý Cha giúp đỡ cho 
Anh Chị Em trong thời gian qua. Cũng vậy với những Cha 
Mẹ đỡ đầu, Giáo xứ chân thành cám ơn quý vị đã sẵn sàng 
đón nhận những Anh Chị Em này trong tương lai để họ 
tiếp tục được giúp đỡ trong đời sống đức tin luôn được tiến 
triển và bền đỗ đến cùng

PHÂN ƯU VÀ CHIA BUỒN ĐẾN CHA CỰU CHÁNH XỨ 
VŨ QUANG CẢNH

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm nhận được tin từ cha cựu 
Chánh Xứ cho biết vào chiều thứ Tư ngày 13/4/2022 về 
sự ra đi của người Anh Cả là Phê-rô Vũ Quang Khánh 89 
tuổi hiện ngụ tại California USA. Được biết Linh hồn Phê-
rô sẽ được an táng vào sáng thứ Bảy ngày 23/4/2022 tại 
California. “Vì sự phục sinh của Chúa, xin Chúa sớm đưa 

linh hồn Phê-rô sớm về hưởng tôn nhan Chúa”. Trong sự 
mất mát này quý cha, Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể Giáo 
xứ chia buồn và phân ưu đến cha Cựu Chánh Xứ và đại 
Gia đình của Cha. Giáo xứ luôn cầu nguyện cho quý vị Ân 
Nhân trong mỗi thánh lễ trong đó có Cha và Đại Gia Đình 
đã từ xa nhưng trong thời gian xây dựng Thánh Đường đã 
giúp góp rất nhiều cho Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. 
Thành kính phân ưu

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ SINH HOẠT LẠI:

Bắt đầu từ thứ bảy ngày 9 tháng 4, đoàn TNTT sẽ sinh 
hoạt trở lại bình thường tại nhà thờ từ 2:00-3:00 chiều thứ 
bảy hàng tuần. Xin phụ huynh thu xếp cho các em tham 
gia sinh hoạt TNTT vào các buổi chiều thứ bảy.

TUYỂN CA VIÊN
Ca đoàn TNTT do Đoàn TNTT Thánh Vinh Sơn Liêm 
phụ trách xin thông báo tuyển ca viên. Với mục đích giúp 
các em dùng lời ca tiếng hát để phụng sự, góp phần giúp 
cho Cộng đoàn tín hữu nâng lòng trí cầu nguyện và chuẩn 
bị cho các em tham gia các ca đoàn lớn trong giáo xứ sau 
này. Chúng con xin thông báo tuyển ca viên.
• Tuổi tham dự: Các em TNTT từ 7 đến 18 tuổi.
• Tập hát từ 5:30 chiều đến 6:30 tối thứ 7.
• Phục vụ Thánh Lễ Thiếu Nhi (Thứ Bảy hàng tuần, từ 4 
giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều)
• Đơn xin tham gia ca đoàn TNTT được để ở cuối nhà 
thờ. Xin quý phụ huynh gửi lại đơn cho trưởng Anna 
Nguyễn Thị Minh Khánh.

LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT SAU ĐẠI LỄ 
PHỤC SINH

Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót là gì?
• Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót (hay còn gọi là Chúa 
Nhật Lòng Chúa Thương Xót) là một ngày lễ trọng đại 
của Giáo hội Công giáo Rôma được cử hành vào ngày 
Chủ Nhật ngay sau lễ Phục sinh. Ngày lễ này do Giáo 
hoàng Gioan Phaolô II thiết lập dựa trên sự sùng kính của 
người Công giáo đối với lòng Chúa thương xót do Thánh 
Faustina Kowalska loan truyền.
• Ngoài ra, Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót còn được 
gọi với một tên khác là Chúa Nhật “Áo trắng” (in Albis), 
bởi vì vào ngày này, các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà 
họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm 
Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn 
giáo khai tâm.



Nguồn gốc và ý nghĩa Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
• Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ra đời dựa trên sự 
sùng kính Chúa của Thánh Faustina. Faustina Kowalska 
là một nữ tu người Ba Lan, vào năm 1931, Faustina đã 
tuyên bố rằng cô được thị kiến với và nói chuyện với 
Chúa Giêsu. Trong Nhật kí Lòng Thương Xót Chúa Nơi 
Linh Hồn Tôi của mình, Faustina viết rằng tại một thị 
kiến, Thánh nữ nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo 
trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay 
trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh 
sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và một tia màu trắng 
lạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong 
thinh lặng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, 
nhưng cũng tràn đầy niềm vui khôn tả. 
• Chúa đã yêu cầu Faustina vẽ một bức tranh theo mẫu 
thức của cô và đề trên đó dòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con 
tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn 
kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp 
nơi trên thế giới.
• “Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày nơi công 
cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. 
Chúa Nhật này là lễ Kính Lòng Thương Xót. Nhờ Ngôi 
Lời Nhập Thể, Cha tỏ vực sâu vô đáy của tình thương 
Cha ra.” - Chúa Giêsu đã bảo cô rằng bất cứ ai tham dự 
thánh lễ và lãnh nhận bí tích Hòa giải và Thánh Thể vào 
ngày này thì sẽ được xóa mọi tội lỗi và mọi sự trừng phạt.

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
TẠI GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

Với Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm bắt đầu từ thứ Sáu 
ngày 15/4/2022 (Thứ Sáu Tuần Thánh ) Trước các Thánh 
Lễ chúng ta cùng đọc kinh kính lòng thương xót Chúa với 
ý chỉ tạ ơn Chúa đã xua tan cơn Đại Dịch và tiếp tục cầu 
nguyện cho hòa bình thế giới. 
Vào thánh lễ Chiều Chúa nhật 23/4/2022 Thánh Lễ mừng 
bổn mạng Nhóm Lòng Thương Xót Chúa và Ban Bán 
Hàng.
Thân mời các cha mẹ đỡ đầu và quý bạn Tân Tòng đến 
tham dự Thánh Lễ này
Sau thánh lễ mời mọi người vào Hội Trường chia sẻ bữa 
cơm thanh đạm.

CUỘC HỌP HIỆP SĨ ĐOÀN ĐƯỢC DỜI VÀO LÚC 10:  
15 am. 24/4/2022

Kính thưa quý cha và các anh,
• Chúa Nhật 17/4 là Chúa Nhật thứ ba của tháng, lẽ ra 
chúng ta có cuộc họp hàng tháng, nhưng vì là Chúa Nhật 

Phục Sinh, nhiều người đi lễ tối thứ Bảy, nên không tiện 
đến nhà thờ sáng Chúa Nhật. Tôi xin dời cuộc họp hàng 
tháng của K of C 14747 vào Chúa Nhật 24/4. Xin mọi 
người thu xếp thời gian để đi họp.
• Trong thời gian qua, có chương trình Synod trong giáo 
xứ, có 7 knights tham dự trong Leadership Team. Xin 
cám ơn các anh. Và vì bận rộn với Synod nên hoạt động 
quyên góp thức ăn cho Food Bank không được chu đáo. 
Chúng ta sẽ bàn về việc này trong cuộc họp sắp tới.
• Fraternal Year của K of C kết thúc vào ngày 31/6, và 
bắt đầu năm mới vào ngày 1/7. Chúng ta phải bầu Grand 
Knight mới trước ngày 31/6, nhiệm kỳ của GK là một 
năm. K of C cũng đang kêu gọi thêm thành viên mới và 
tuyển Knight cấp 4. Đoàn chúng ta sẽ tổ chức một buổi 
lễ nâng cấp 3 cho những ai chưa có cấp 3, một buổi nâng 
cấp 4 cho những người có ý muốn. Xin hẹn mọi người lúc 
10:15 sáng Chúa Nhật 24/4.
• The Sunday April 17 is the third Sunday of the month, 
and the date for our monthly meeting, but it’s Easter Sun-
day, many of us would go to the ceremonies the night 
before and may not go to church on that Sunday. I’d like 
to re-schedule the monthly meeting to the Sunday after 
that, April 24. Please arrange for the meeting.
• In the last while, there is the Synod in our parish, and 
7 knights have involved in the Leadership Team. Thank 
you, knights. Because of that activity, we have not col-
lected Food for Food Bank as successfully as expected. 
We will talk about this in the next meeting.
• Fraternal Year will end on June 31, and another year 
will start on July 1. We need to elect a new Grand Knight 
before June 31, for the term of 1 year. K of C is calling 
for the new memberships and inviting the current knights 
to sign up for the 4th degree. Our council needs to orga-
nize a ceremony to upgrade everyone to 3rd degree, and 
upgrade to 4th degree for the ones who sign up.
• See you all on the Sunday April 24, at 10:15 AM.   Đại 
Hiệp Al. Lê Châu Tuấn.

CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH LỄ, KIỆU TRONG 
THÁNG 5

Tháng Năm (Tháng Hoa Tôn Vinh Đức Mẹ)
• Tuần 1: 01/5/2022 Khai mạc Tháng Hoa lễ CN11 giờ, 
Rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết ấm áp) các Bà Mẹ CG 
kiêng kiệu, Gia đình Tông đồ Trẻ Phụng Vũ .
• Tuần 2: 08/5/2022 Ngày Mother’s Day lễ CN11 giờ, 
Các Bà Mẹ Công Giáo Phụng Vũ.
• Tuần 3: 14/5/2022 lễ Thứ Bảy 4:30PM và 6:00PM Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể Phụng vũ 



 

• 15/5/2022 lễ CN11 giờ Huynh Đoàn Đa Minh: Phụng vũ.
• Tuần 4: 22/5/2022 lễ CN 11 giờ, Ca Đoàn Trầm Hương 
Phụng vũ.
• Tuần 5: 29/5/2022 Bế mạc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Các Hội đoàn nào sắp xếp được việc dâng hoa phụng vũ 
trong các Thánh lễ khác xin liên lạc với HĐMV để được 
sắp xếp. Xin chân thành cám ơn. 

THÔNG TIN BỔ TÚC CHO GIỜ HIỆP HÀNH CỦA GIÁO 
XỨ (23/4/2022)

Ban tổ chức Synod giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm trích 
đăng ở đây một đoạn trong Cẩm Nang Cho Thượng Hội 
Đồng Giám Mục Về Tính Hiệp Hành của Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam, để mọi người có thêm thông tin về Giờ 
Hiệp Hành. Đứng trước những vấn nạn trong xã hội và 
Giáo Hội ngày nay, Hiệp Hành là linh đạo mới của Giáo 
Hội trong cuộc hành trình Đức Tin. Để bảo vệ và duy trì 
Đức Tin, người Công Giáo cần phải hiệp hành trong gia 
đình, trong giáo xứ, trong giáo phận, và trong Giáo Hội, 
cùng nhau tiến về Nước Trời. Xin quý vị ghi danh trên 
trang web của giáo xứ, để tham dự Giờ Hiệp Hành ngày 
23/4 lúc 7 giờ 30 tối tại nhà thờ giáo xứ.
 
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/cam-nang-cho-
thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-tinh-hiep-hanh-42941
 
5. Các câu hỏi suy tư then chốt phải thích đáng và ngắn 
gọn. Thường chỉ cần ít câu hỏi có ý nghĩa sâu xa để khám 
phá thì tốt hơn là có nhiều câu hỏi mang nội dung hời hợt. 
Thượng Hội đồng này đặt ra câu hỏi cơ bản sau đây: Hội 
thánh hiệp hành “cùng nhau cất bước hành trình”, khi loan 
báo Tin Mừng: Việc “cùng nhau cất bước hành trình” hiện 
đang diễn ra thế nào trong Giáo hội địa phương của anh 
chị em? Để Hội thánh được lớn lên trong việc “cùng nhau 
cất bước hành trình”, Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực 
hiện những bước đi nào? (PD, 26)

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta được mời gọi:

- Nhớ lại kinh nghiệm của mình: Câu hỏi then chốt này gợi 
nhớ đến những kinh nghiệm nào về Giáo hội địa phương 
của chúng ta?

- Đọc lại những kinh nghiệm này trong chiều kích sâu xa 
hơn: Chúng đã mang lại những niềm vui nào? Chúng gặp 
phải những khó khăn và trở ngại nào? Chúng phơi  trần 
những thương tích nào? Có thể học được điều gì từ các 
kinh nghiệm này?

- Thu thập các thành quả để chia sẻ: Tiếng Chúa Thánh 
Thần vang dội nơi đâu qua những kinh nghiệm này? Người 
đang đòi hỏi chúng ta điều gì? Đâu là những điểm phải 
khẳng định, các viễn cảnh nên thay đổi, các bước cần thực 
hiện? Chúng ta ghi nhận được sự đồng thuận ở những nơi 
nào? Những nẻo đường nào đang mở ra cho Giáo hội địa 
phương của chúng ta ?

Thông thường sẽ rất hữu ích khi các tham dự viên phản ánh 
về hành trình của cộng đồng địa phương của họ từ trước 
cho đến nay. Lịch sử đời sống đức tin của cộng đoàn ra 
sao? Cộng đồng đó đã tiến bước thế nào để đến vị trí hiện 
nay? Thiên Chúa đã hiện diện với họ theo cách thế nào? 
Thông thường việc cùng nhau hồi tưởng những chuyện đã 
qua sẽ giúp cộng đồng xây dựng và định hướng con đường 
phía trước. (Hết trích).

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ HIỆP HÀNH

 Chào mừng và dẫn nhập, đọc kinh cầu cho Synod.
Bài nói chuyện của Đức Cha McGrattan (video) - Có lồng 
tiếng Việt.
Lectio Divina – Suy Niệm Phúc Âm.
Đọc Lời Chúa lần thứ nhất.
Thinh lặng – Cầu nguyện.
Đọc Lời Chúa lần thứ hai.
Thinh lặng – Cầu nguyện.
Lời nguyện – Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đọc kinh Lạy Cha.
Trình bày Tiến Trình Lắng Nghe.
Chia ra nhóm nhỏ - Tiến Trình Lắng Nghe: Đây là phần 
quan trọng nhất của synod.
Câu hỏi thứ nhất: Việc “cùng nhau cất bước hành trình” 
hiện đang diễn ra như thế nào trong Giáo Hội địa Phương 
của anh chị em?
Trả lời vòng Một – Thinh lặng (15 phút)
Trả lời vòng Hai – Thinh lặng (15 phút)
Trả lời vòng Ba – Ghi lại những ý quan trọng (10 phút)
Giải lao (5 phút)
Câu hỏi thứ hai: Để Hội Thánh được lớn lên trong việc 
“cùng nhau cất bước hành trình”, Thần Khí đang mời gọi 
chúng ta thực hiện những bước đi nào?
Trả lời vòng Một – Thinh lặng (15 phút)
Trả lời vòng Hai – Thinh lặng (15 phút)



Trả lời vòng Ba – Ghi lại những ý quan trọng (10 phút)
Huấn từ kết thúc và kinh Tạ Ơn.

TIỀN THU CHÚA NHẬT LỄ LÁ  10/4/2022  

I. THÁNH LỄ THỨ BẢY 9/4/22
1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy $     935.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều  thứ Bảy $     965.00

II. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT  10/4/22   
1. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $  4,000.00 
2. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $  1,950.00
3. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $     835.00 
CỘNG CÁC LỄ    $ 8,710.00

Quỹ Xây Dựng    $ 1,880.00
Quảng cáo Lê Family    $     450.00
Bán lon     $     215.00
Đếm tiền dư     $     265.00
TỔNG CỘNG    $11,520.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 10/4/2022 
 
BS. Trương Lâm Liễu Kim   $500.00
 VN Cresting    $300.00
173 A. C Nguyễn Miến & Thanh  $220.00
23 A. C Châu Tuyên & Hạnh  $200.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm  $200.00
 Cha Vượng & Cha Liêm  $200.00
216 Ông Cố Nguyễn Quang Thanh $150.00
346 A. C Nguyễn Vanessa & Hiệp $120.00
478 A. C Đinh Dinh & Dung  $110.00
44 A. C Đinh Hán & Tuyết  $100.00
69 Cụ Bà Dương Thị Nhung  $100.00
73 Ô. B Hồ Sự & Lan   $100.00
132 A. C Nguyễn Cập & Ánh  $100.00
147 Ô. B Nguyễn  Duy & Thùy  $100.00
184 Ô. B Nguyễn Liệu & Yến  $100.00
207 A. C Tống Phương & Hà  $100.00
234      $100.00
258 A. C Nguyễn Tùng & Hằng  $100.00
320 A. C Phan Trường & Hiền  $100.00
415 A. C Vũ Hoàng Randy  $100.00
456 A. C Đoàn Bình & Hương  $100.00
568 Chị Nguyễn Thi Mộng Ngọc $100.00
 A. C Phan Hào & Tạ Hằng  $100.00
 A. C Tiêu  Hòa & Yến Tạ  $100.00
72 A. C Nguyễn Lương & Xuân $60.00
160 Ô. B Nguyễn Hiệp & Tuyết  $60.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm  $60.00

321 Ô. B Phan Danh Tuỳ   $60.00
418 A. C Vũ Tiến & Thảo  $60.00
623 A. C Phạm Huy & Hiền  $60.00
17      $50.00
32 Ô. B Đặng Anthony & Tân  $50.00
121 Ô. B Nguyễn  Ánh & Thủy  $50.00
124 A. C Nguyễn  Bảo & Hải  $50.00
248 A. C Nguyễn Tích & Huyền  $50.00
265 A. C Nguyễn Vinh & Hồng  $50.00
276 Bà Phạm Cậy    $50.00
300 A. C Phạm Sơn & Hà  $50.00
343 A. C Trần Hà & Thảo  $50.00
439 A. C Cao Tiến & Loan  $50.00
441 A. C Phạm  Thoại & Thủy  $50.00
557 Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến  $50.00
587 Chị Bùi Đinh Phương Tho  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4

1. Cụ Bà Teresa Trần Thị Thơm 80 tuổi. Mất 20/4/2013. Lễ thứ 
Tư 20/4/22

2. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trầm 78.  Mất 22/4/2018. Lễ 
thứ Sáu 22/4/22.

3. Anh Gioan Kim Nguyễn Thanh Hiển 66 tuổi. Mất 24/4/21. Lễ 
Chúa nhật 24/4/22.

4. Anh Giuse Nguyễn Viết Minh 19 tuổi. Mất 28/4/2012. Lễ thứ 
Năm 28/4/22.

GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN


