
Bài đọc I: Cv 2, 14. 22-28
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười 
Một lớn tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê 
và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho 
điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.
“Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với 
anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho 
Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. 
Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và 
biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay 
kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa 
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Linh Mục Phó Xứ
Martin Maria Nguyễn Huy Thông  403 589 4040

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:   
     30 phút trước các Thánh Lễ

   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
     Chủ Tịch
     Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  587 889 7907
     Phó Nội Vụ
     An Phong Lê Châu Tuấn      403 862 3226
     Phó Ngoại Vụ
     Michael Nguyễn                   403 615 9568
      Thư Ký
      Maria Nguyễn Phương       403 714 4389
      Thư Ký Giáo Xứ
      Maria Đặng Thị Mỹ Loan    403 262 1078

CHÚA NHẬT III 
PHỤC SINH - NĂM A



đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người 
khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết 
không tài nào khống chế được Người mãi. Quả 
vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn 
nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở 
bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm 
hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả 
thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy 
vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn 
con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh 
của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết 
đường về cõi sống, và cho con được vui sướng 
tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.
“Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói 
với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đã 
chết và được mai táng, và mộ của người còn 
ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì 
là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với 
người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên 
ngai vàng của người, nên người đã thấy trước 
và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: 
Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và 
thân xác Người không phải hư nát. Chính Đức 
Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về 
điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên 
Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, 
trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người 
đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang 
nghe.”

Bài đọc II: 1 Pr 1, 17-21
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông 
đồ.
Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng không 
vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà 
xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì 
anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc 
đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không 
phải nhờ những của chóng hư nát như vàng 
hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối 
sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. 
Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu 
huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là 
Đức Ki-tô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết 

từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và 
Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối 
cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên 
Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, 
và ban cho Người được vinh hiển, để anh em 
đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

Tin Mừng: Lc 24, 13-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người 
trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là 
Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một 
cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những 
sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện 
và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần 
và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn 
cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các 
anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì 
vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: 
“Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-
sa-lem mà không hay biết những chuyện đã 
xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giê-su 
hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông 
Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy 
thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt 
Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng 
tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để 
Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người 
vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy 
vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc 
Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến 
nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy 
người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm 
chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng 
sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói 
là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người 
vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã 
ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn 
chính Người thì họ không thấy.”
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các 
anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là 
chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô 
lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới 



vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt 
đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người 
giải thích cho hai ông những gì liên quan đến 
Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm 
như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người 
rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế 
chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới 
vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người 
cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao 
cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, 
nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: 
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích 
Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã 
chẳng bừng cháy lên sao?”
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-
sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu 
đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai 
ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với 
ông Si-môn.” Còn hai ông thì thuật lại những gì 
đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra 
Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

LỊCH PHỤNG VỤ
23 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
 Cv 2,14.22-28 / 1Pr 1,17-21 / Lc 24,13-35
 Thánh Giorgiô, Tử đạo và Thánh Ađalbertô, 
 Giám mục, Tử đạo - Thánh Vịnh Tuần III

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:
H. Đức tin có những đặc điểm chính yếu nào?
T. Đức tin vừa là ơn Thiên Chúa ban, vừa là 
sự đón nhận có ý thức và tự do của con người. 
(GLHT,27)

CHIA SẺ:
Đức tin là ơn Chúa ban, đồng thời là sự đón 
nhận có ý thức và tự do của con người. Bởi 
vậy, đức tin có bảy đặc điểm sau đây:
1. Đức tin là hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa, 

là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban 
khi ta sốt sắng cầu xin.
2. Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, tuyệt đối 
cần thiết để ta được cứu độ.
3. Đức tin đòi phải có ý muốn tự do khi ta đáp 
lại lời mời của Thiên Chúa.
4. Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối, vì chính 
Chúa Giêsu bảo đảm như thế.
5. Đức tin chỉ trọn vẹn, khi đức tin được thể 
hiện qua những việc bác ái.
6. Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe 
Lời Chúa và đối thoại sống động với Chúa khi 
cầu nguyện.
7. Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui Thiên 
đàng ngay ở đời này. (Youcat,21)
Đức tin tự bản tính là chấp nhận một chân lý 
mà trí khôn không thể đạt tới. (Chân phước 
John Henry Newman)

24 Thứ Hai - Cv 6,8-15 / Ga 6,22-29
 Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Tử đạo
25 Thứ Ba
 Thánh Máccô, Tác Giả Sách Tin Mừng
 Lễ Kính
 1Pr 5,5b-14 / Mc 16,15-20
 Thánh Vịnh Riêng
26 Thứ Tư - Cv 8,1-8 / Ga 6,35-40
27 Thứ Năm - Cv 8,26-40 / Ga 6,44-51
28 Thứ Sáu
 Cv 9,1-20 / Ga 6,52-59 (hoặc Ga 6,53-60)
 Thánh Phêrô Chanel, Linh mục, Tử đạo
 Thánh Luy Maria Grignion Monfort, Linh mục
29 Thứ Bảy
 Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ,
 Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ Nhớ
 Cv 9,31-42 / Ga 6,60-69 (hoặc Ga 6,61-70)
30 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
 Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ
 Cv 2,14a.36-41 / 1Pr 2,20b-25 / Ga 10,1-10
 Thánh Piô V, Giáo hoàng
 Thánh Vịnh Tuần IV



* 7:30 am - 8:00 am: Ăn sáng và uống café.  
* 8:00 am - 8:30 am: Đọc Kinh sáng.
* 8:30 am - 9:30 am: Tĩnh tâm phần 1: Thánh Catarina với đời sống Huynh đoàn.
* 9:30 am - 10:15 am: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Catarina (trong Thánh Lễ có nghi thức Tuyên 
Hứa của một số Anh Chị em đoàn viên).
* 10:15 am - 11:30 am: Tĩnh tâm phần 2: Ơn gọi và Sứ mạng.
* 11:30 am - 12:00 pm: Ăn trưa.
* 12:00 pm - 2:00 pm: Tĩnh tâm phần 3: Đời sống đoàn viên.
* 2:00 pm: Bế mạc.
Kính mời quý thành viên của huynh đoàn tham dự và cầu nguyện cho 1 thành viên khấn trọn, 8 
người trở thành đoàn viên và 3 người tìm hiểu. Cũng vậy, vì là ngày lễ Thánh Catarina, Ban Phục 
Vụ kính mời mọi người cùng đến tham dự Thánh Lễ mừng kính Ngài. Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh 
Đỗ Hòa (403) 200-1465.

CHUẨN BỊ 1 NGÀY TU NGHIỆP GIÁO LÝ DO ĐỊA PHẬN TỔ CHỨC THỨ BẢY 17/6/2023
Kính thưa quý vị, để theo kịp chương trình Giáo Lý giúp các em, Giáo Phận sẽ tổ chức 1 ngày 
Tĩnh Tâm và học hỏi do Đức nguyên Giám Mục Federick Henry hướng dẫn. Với thông báo này, 
kính mời tất cả những ai muốn tham dự, đặc biệc quý Giáo Lý Viên trong chương trình giáo lý Đức 
Tin và quý Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tham dự từ 9:00 am - 3:30 pm Thứ Bảy 17/6/2023 
tại Mount St. Francis. Mọi chi phí Giáo xứ sẽ chịu. Xin liên lạc trực tiếp với Anh Nguyễn Michael 
(403) 615-9568 hay Trưởng Phạm Duy (587) 832-1701.

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ MỪNG LỄ THÁNH CATARINA (THỨ BẢY 29/4/2023)



TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG NAM ĐA MINH 
VIỆT NAM HẢI NGOẠI TẠI HOUSTON
Kính thưa quý Phụ Huynh, hàng năm Phụ 
Tỉnh Dòng Đa minh Việt Nam Hải Ngoại dành 
3 ngày trong tuần từ thứ Năm ngày 15/6/2023 
đến Chúa Nhật ngày 18/6/2023 giúp khóa Tìm 
Hiểu Ơn Gọi Dòng Đa Minh để trở thành các linh 
mục phục vụ khắp nơi trong mọi lãnh vực giúp 
Giáo Hội hoàn vũ. Nay chúng con gửi thông tin 
này đến quý gia đình và các Bạn Trẻ:
1. Có ước nguyện trở thành linh mục Dòng Đa 
Minh. 
2. Trình độ: Hết lớp 12.
3. Tuổi: từ 18 tuổi đến 35 tuổi.
Nếu Bạn nào muốn tham dự “Come and See“  
này xin liên lạc trực tiếp với Cha Phó Martin 
Maria Nguyễn Huy Thông sớm bao nhiêu có 
thể để sắp xếp chuyến bay và nơi ở.

THÔNG BÁO  CỦA HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG 
GIÁO
Được sự chấp thuận của Cha Chánh xứ, Hội 
Các Bà Mẹ Công Giáo chúng con sẽ tổ chức 
mừng Thượng Thọ cho quý bà mẹ có tuổi từ 
70 trở lên trong Giáo xứ vào dịp Mother’s Day 
vào ngày 15/5/2023 trong Thánh Lễ 11:00 am. 
Nếu gia đình nào muốn mừng Thượng Thọ cho 
người mẹ trong gia đình, xin liên lạc với chúng 
con để ghi danh. Xin liên lạc với chị Hội trưởng 
(403-667-8298) hoặc chị Phương (403-714-
4389).

Chúng con xin kính mời quý hội viên và tất cả 
quý bà mà sẽ tham dự vào ngày mừng Thượng 
Thọ ở lại sau lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật ngày 
23/4/2023 để tập dâng hoa. Chúng con sẽ cần 
đến 50 người tham dự dâng hoa. 

Chúng con xin kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Xin chào quý Cha và các ACE, xin được thông 
báo sớm để quý Ca Đoàn, Đoàn thể có thời 
gian tập dợt.
Sau khi đã hội ý và được sự đồng ý của một 
số đoàn thể, lịch trình dâng Hoa sẽ được phân 
chia như sau:
Tháng Hoa (Tháng 5/2023) sẽ có 4 tuần. Các 
Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 4:30 pm và 6:00 pm 
xin nhờ 2 Ca Đoàn TNTT và Vinh Sơn Liêm phụ 
trách 1 trong những tuần nói trên.

Các Thánh Lễ Chúa Nhật 9:00 am, 11:00 am 
và 6:00 pm: Khai mạc Tháng Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am (07/5/2023): rước kiệu 
bên ngoài (nếu thời tiết tốt, ...)
   - Hội các Bà Mẹ Công Giáo kiêng kiệu, Gia 
đình Tông Đồ Trẻ  Phụng Vũ Dâng Hoa và 
xướng Kinh Mân Côi (nhờ anh Hậu và anh Mậu 
giúp âm thanh bên ngoài).
     - HĐMV và Ban Phụng Vụ sắp xếp và hướng 
dẫn đoàn kiệu. 

* Thánh Lễ 11:00 am (14/5/2023): Mother’s 
Day 
      - Các BMCG tổ chức Thượng Thọ và Phụng 
Vũ Dâng Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am (21/5/2023): 
     - Huynh Đoàn Đa Minh Phụng Vũ Dâng Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am (28/5/2023):
     - Ca Đoàn Trầm Hương Phụng Vũ Dâng 
Hoa.
Các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:00 am và 6:00 
pm xin được mời gọi các Ca Đoàn Niềm Tin và 
Ca Đoàn La Vang tham dự.
Chương trình chi tiết sẽ được thông báo vào 
tuần sau.
HĐMV xin thông báo.
Ánh Nguyễn.



TIỀN THU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - 
NĂM A (16/4/2023)
* Thứ Bảy (15/4/2023):

Thánh Lễ 4:30 pm $730.00 + $20 USD
Thánh Lễ 6:00 pm $950.00 + $5 USD

* Chúa Nhật (16/4/2023):
Thánh Lễ 9:00 am $2,175.00
Thánh Lễ 11:00 am  $1,805.00
Thánh Lễ 6:00 pm $970.00

CỘNG 5 LỄ           $6,630.00
Quỹ Xây Dựng               $555.00
Quảng cáo Le Family Dental $450.00
Quảng cáo Advance Auto $450.00
Quảng cáo Mekong  $200.00
Rửa Tội Cháu Ô.B Cố Tri $200.00
Bán ve chai    $145.00
Đếm tiền dư lần trước   $50.00
TỔNG CỘNG  $8,680.00 + $25 USD

ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CHÚA NHẬT II 
PHỤC SINH - NĂM A (16/4/2023)
Số DB Họ và Tên Số Tiền Đóng Góp
#122. A.C Nguyễn Tuấn Anh & Nga $300.00
#130. A.C Nguyễn Ngọc Cẩn & Vui $130.00
#818.  $125.00
#147. A.C Nguyễn Hùng Duy & Thùy $100.00
#222. A.C Nguyễn Xuân Quang & Tâm $100.00
#234.  $100.00
#276. Bà Phạm Cậy $100.00
#320. A.C Phan A. Q. Trường & Hiền $100.00
#598. Anh Nguyễn Tấn Đạt $100.00
Ẩn Danh  $100.00
#318. A.C Phan Huy Thạch  & Trâm $70.00
#6.  A.C Bùi Quốc Hiếu & Sáng $60.00
#250. A.C Nguyễn Đức Trí & Tuyến $60.00
#281. A.C Phạm Hoàng Hải & Hoàng $60.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy $60.00
#441. A.C Phạm Ngọc Thoại & Thủy $60.00
#39.  A.C Đào Văn Hòa & Minh $50.00
#80.  A.C Huỳnh Nghĩa Dũng $50.00
#93.  A.C Mai Lý Hùng $50.00
#95.  Chị La Bích Thủy $50.00
#111. Ô.B Mạch Đức Hiền & Huệ $50.00

#121. Ô.B Nguyễn Ngọc Ánh & Thủy $50.00
#204. A.C Nguyễn Duy Nhật & Loan $50.00
#343. A.C Trần Quang Hà & Thảo $50.00
#379. A.C Trịnh Văn Hảo & Thơm $50.00
#423.  A.C Nguyễn Thanh Hùng & Lan $50.00
#450. A.C Lưu Thế Khải & Uyên $50.00
#456. A.C Đoàn Thanh Bình & Hương $50.00
#570. Vũ Loan $50.00
#658. Nguyễn Lê Ngọc Hân $50.00
#676. A.C Nguyễn Khánh Sơn & Tâm $50.00

Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử 
Cao Đẹp, Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót 

Bao La Của Quý Vị.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4
Qúy Cha Sẽ Dâng Lễ Lúc 6:00 pm Theo Ngày 
Đã Mất.
1. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trầm, 78 tuổi. 
Mất ngày 22/4/2018, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 
22/4/2023.

2. Cụ Ông Phaolô Nguyễn Văn Thược, 88 tuổi. 
Mất ngày 23/4/2021, dâng lễ chiều Chúa Nhật 
ngày 23/4/2023.

3. Anh Gioan-Kim Nguyễn Thanh Hiển, 66 tuổi. 
Mất ngày 24/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 
24/4/2023.

4. Anh Giuse Nguyễn Viết Minh, 19 tuổi. Mất ngày 
28/4/2012, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 28/4/2023.

GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE 
Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.


