Lôøi Caàu Nguyeän Cho Giaùo Xöù

Chuùa Nhaät II Phuïc Sinh—8/4/2018
Kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt

Ý Lễ Trong Tuần
Thöù Baûy (7/4): + Caùc Linh Hoàn + LH Martinoâ (môùi qua ñôøi)
+ (Caùc LH Tieân Nhaân + LH Giuse)
+ (LH Maria + LH Antoân) + (LH Catarina + LH Gioan)
Chuùa Nhật: (8/4):+ LH Maria (môùi qua ñôøi)
+ LH Maria + LH Martinoâ (môùi qua ñôøi)
+ (2) Taï Ôn + (2) LH Giuse
+ LH Steâphanoâ
+ (LH Giuse + LH Maria)
Thöù Hai (9/4): - Leã Truyeàn Tin—Leã Troïng
Thöù Ba (10/4): - Muøa Phuïc Sinh
+ Xin Ôn Hoaùn Caûi
Thöù Tö (11/4): - Thaùnh Stanitlaoâ Giaùm Muïc Töû Ñaïo
+ Caùc Linh Hoàn Moà Coâi
Thöù Naêm (12/4): - Muøa Phuïc Sinh
+ Caùc Linh Hoàn
Thöù Saùu (13/4): - Thaùnh Martinoâ—Giaùo Hoaøng Töû Ñaïo
+ LH Phaoloâ
Thöù Baûy (14/4): - Muøa Phuïc Sinh
Chuùa Nhật 15/4): -Chuùa Nhaät III Chuùa Phuïc Sinh
Leã Xöng Toäi Röôùc Leã Laàn Ñaàu

YÙ Caàu Nguyeän Cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng
Xin cho caùc nhaø kinh teá ñuû can ñaûm töø choái baát kyø neàn
kinh teá ñoäc quyeàn naøo vaø bieát môû ra con ñöôøng môùi.
Saùch Muøa Phuïc Sinh Naêm B Trang 228
Thaùnh Vònh Đaùp Ca: Haõy taï ôn Chuùa , vì Chuùa nhaân
töø, muoân ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
Alleâluia, Alleâluia - Chuùa noùi: “Naøy anh Toâma, vì ñaõ
thaáy Thaày neân anh môùi tin. Phuùc thay nhöõng ngöôøi
khoâng thaáy maø tin.” - Alleâluia.

Phuïng Vuï Chuùa Nhaät 15/4/2018

Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (Thöù 7):...............................Nhoùm P.V. 2
Lôøi Chuùa, Lôøi Nguyeän (CN):…………………………….…Röôùc Leã Laàn Ñaàu
Xin Tieàn Nhaø Thôø (CN):………………….……..Phuï huynh lôùp RLLÑ

TTV (CN): ………OÂ. Maãn, OÂ. Caûnh, OÂ. Tuaán, A. Vinh Ricky
Saùch Muøa Phuïc Sinh Naêm B Trang 249
Tiêền Daâng Chuùa CN ngaøy 1-4-2018
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø caùc Thaùnh Leã tieáng Vieät:$13,141.00
(Bao goàm tieàn uûng hoä quyõ Truyeàn Giaùo laø….. $5,155.00)
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng Anh:………..$2,287.78
-Tieàn daâng vaøo nhaø thôø Thaùnh Leã tieáng La Tinh:…$1012.01
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ChuùacNhaä
Phuïc Sinh)
Cái chết của Chúa Giêsu đã chấm dứt mọi hoạt động
của Nhóm 12. Những tin tức về ngôi mộ trống chưa đủ
cho các ông tin lời Kinh Thánh. Nhưng Chúa hằng
thương những người được tuyển chọn. Ngài biết rõ họ
đang cần sức mạnh để TIN. Cho nên ngay chiều Phục
Sinh, Ngài đã hiện ra trong lúc nỗi sợ đang bao trùm
căn phòng: “Bình an cho anh em” (Ga 20:19), rồi 8 ngày
sau, Chúa lại hiện ra cũng căn phòng ấy, nhưng có
Tôma. Nếu nỗi sợ là biểu hiện của đức tin chưa đủ
mạnh, thì tâm trạng hoài nghi cho thấy niềm tin đang bị
thử thách. Hoài nghi là đêm tối của tinh thần, hoặc
thoát khỏi bóng tối, hoặc vĩnh viễn sống trong tối tăm.
Sự kiên trì thuyết phục của Chúa Giêsu đã kéo Tôma ra
khỏi nỗi ngờ vực. Ông đã nhận ra toàn vẹn con người
Thầy, nhất là nhận ra tình thương của Ngài. Cho nên
không phải ngẫu nhiên Giáo Hội kính lòng thương xót
hôm nay. Lòng thương xót của Chúa đã ban cho các
Tông đồ niềm tin. Hướng vào niềm tin này, Hội Thánh
được thiết lập và được sai đi loan báo tình thương ấy.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga
20:21).
Khi “Người thổi hơi vào các ông: “Anh em hãy nhận lấy
Thánh Thần, anh em tha tội cho ai … anh em cầm giữ
ai…” (Ga 20:22-23) có nghĩa là Chúa Giêsu đã chính
thức trao phó cho các Tông đồ sứ mạng rao giảng Tin
Mừng. Người đã hoàn tất công trình của mình để khơi
nguồn cho Giáo Hội tiếp nối sứ mạng ấy. Giáo Hội
không thay thế Chúa, nhưng thực thi sứ mạng trong
quyền năng của Người, cùng với Người và nhờ Người.
Mỗi Kitô hữu là thành phần Giáo Hội nên cũng chia sẻ
sứ mạng theo khả năng và ơn gọi của mình. Không ai
đứng bên lề hay không có phần vụ gì. Nhưng để thực
hiện sứ mạng cao cả ấy, trước tiên phải có đức tin vững
chắc. “Tin Chúa không phải là hướng mắt về Người để
chiêm ngưỡng, nhưng đồng thời cũng là nhìn vào trần
gian với ánh mắt của Đức Kitô” (Michel Quoist). Như
Tôma, chúng ta có thể thưa “Lạy Chúa con, lạy Thiên
Chúa của con” (Ga 20:28), chắc chắn Chúa sẽ đáp lại
“Phúc thay những ai không thấy mà tin” (Ga 20:29). Nhà
sinh vật học Henry Fable sau nhiều năm nghiên cứu suy
tư, đã phải thốt lên: “Tôi đã trông thấy Chúa.”
Hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Sứ điệp
Phục sinh là không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi
lòng mến của Thiên Chúa, là tất cả chúng ta được lôi
kéo tới chân Thập giá để lãnh nhận ơn cứu độ, vì chỉ nơi
Thập giá, “ơn cứu độ mới chứa chan nơi Ngài” (Tv 130, 7).
Tv: Thánh Vịnh, Ga: Gioan

Laïy Thieân Chuùa Toaøn Naêng, giaùo xöù con goàm coù nhöõng
ngöôøi nhö con ñaây. Vì theá, con giuùp ñöôïc gì thì giaùo xöù
seõ trôû neân nhö theá.
Giaùo xöù seõ laø nôi thaân thieän, neáu con laø ngöôøi thaân thieän.
Giaùo xöù seõ laø nôi thaùnh thieän, neáu con laø ngöôøi thaùnh
thieän. Nhöõng haøng gheá seõ ñaày ngöôøi neáu con tieáp tay môøi
ñoùn hoï.
Giaùo xöù seõ thaønh nôi höõu ích, neáu con daán thaân. Giaùo xöù
seõ laø nôi caàu nguyeän. Neáu con caàu nguyeän. Giaùo xöù seõ laø
nôi phaân phaùt aân hueä, neáu con laø ngöôøi roäng löôïng. Giaùo
xöù seõ laø nôi ñeå moïi ngöôøi tôùi thôø phöôïng, neáu con môøi
goïi vaø tieáp ñoùn hoï tôùi.
Giaùo xöù seõ laø moät gia ñình coù loøng trung tín vaø tình yeâu,
coù can ñaûm vaø ñöùc tin, coù töø bi, baùc aùi vaø tha thöù. Neáu
con laø ngöôøi xaây döïng giaùo xöù nhö theá naøo, thì seõ thaønh
nhö vaäy, vaø con seõ coù ñaày ñuû nhöõng ñöùc tính ñoù.
Vì theá, vôùi söï trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa, con seõ daán thaân
trong moïi coâng vieäc, maø con muoán giaùo xöù cuûa con trôû
neân nhö theá.
Laïy Chuùa, xin Ngaøi chuùc laønh cho cuoäc haønh trình cuûa
con, ñeå con coù theå theo chaân Chuùa Gieâsu, vaø xaây döïng
Giaùo Hoäi vì vinh quang cuûa Chuùa. Amen.
(Stewardship Giaùo Phaän Wichita 2018)

Caùm Ôn

Coäng Ñoaøn xin chaân thaønh caùm ôn:
1/ Quí oâng baø, quí anh chò: Baø Coá Vieäc, OÂ/B Thoâng, OÂ/B
Tuyeân, OÂ/B Taân, OÂ/B Khaùnh & Dö, A/C Thaùi & Hoàng, A/C
Vieät & Vaân, A/C Tuaán & Thi, A/C Kyø & Haïnh ñaõ cuøng ban
aåm thöïc phuï giuùp vaø phuïc vuï nhöõng böõa aên trong tuaàn giaûng
phoøng vaø Tuaàn Thaùnh cho Cha Xöù vaø Cha Giaûng Phoøng.
2/ Moät vò AÅn Danh uûng hoä $600.00 veù maùy bay cho Cha Giaûng
Phoøng.
Xin Chuùa Phuïc Sinh qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû
Giuse, Thaùnh Quan Thaày Antoân ban moïi ôn laønh treân quí vò
vaø gia quyeán.

Chuùc Möøng Caùc Em Laõnh Nhaän Bí Tích Röûa Toäi

Thaùnh Tích Cha Thaùnh Pioâ—5 Daáu Thaùnh
Nhaø Thôø Chính Toøa Thöù Saùu Ngaøy 13-4

Nhaø Thôø Chính Toøa, Giaùo Phaän Wichita, (430 N
Broadway St, 67202), töôûng nhôù ñeán 100 naêm Cha
Thaùnh Pio 5 Daáu Thaùnh cuoäc khoå naïn Chuùa Gieâsu.
Thaùnh Tích bao goàm: AÙo Choaøng, Ñoâi Bao Tay khoâng
ngoùn che daáu Ñanh Thaùnh ôû baøn tay, Gaïc Boâng thaám
Maùu chaûy töø daáu Thaùnh, moät loïn toùc, vaø khaên tay suõng
moà hoâi tröôùc khi Ngaøi taï theá.
Nhaø Thôø Chính Toøa seõ môû cöûa töø 7:00AM-11:00PM Thöù
Saùu ngaøy 13-4-2018. Ñöùc Giaùm Muïc Carl Kemme seõ
chuû teá Thaùnh Leã vaøo luùc 7:00PM cuøng ngaøy. Kính Môøi.
http://www.cgvdt.vn/cong-giao-the-gioi/thanh-tich-quy-gia-cua-thanh-pio-5-dau_a5782

100 naêm Töôûng Nhôù Cha Thaùnh Pioâ—5 Daáu Thaùnh
Cha Thaùnh Pioâ 5 Daáu Thaùnh (1887-1968), sinh taïi mieàn
nam nöôùc YÙ. Ngaøi gia nhaäp doøng Phanxicoâ nhaùnh
Cappucins. Ngaøy 20-9-1918 Cha ñöôïc nhaän 5 Daáu
Thaùnh cuoäc khoå naïn Chuùa Gieâsu treân thaân theå luùc ñoù
Cha 31 tuoåi. Caùc veát thöông ñau ñôùn vaø chaûy maùu ôû hai
baøn tay, hai baøn chaân vaø caïnh söôøn ôû caùc vò trí töông töï
nhö caùc veát thöông chòu khoå hình cuûa Chuùa Gieâsu. Hieän
töôïng naøy keùo daøi 50 naêm cho ñeán khi Ngaøi ñöôïc Chuùa
goïi veà thì caùc veát tích naøy bieán maát.
Ñaëc ñieåm cuûa Cha Thaùnh Pioâ laø raát khieâm nhöôøng, vaâng
lôøi, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoù, vaø caàu nguyeän cho raát
nhieàu ngöôøi ñöôïc khoûi beänh nan y. Cha raát suøng kính
Ñöùc Meï vaø laàn haït Maân Coâi. Haèng ngaøy, cha laàn haït
150 kinh Kính Möøng vaø 15 kinh Laïy Cha. Cha Thaùnh
Pioâ cuõng ñaõ töøng khuyeân ngöôøi con thieâng lieâng raèng:
“Luoân luoân naém chaët laáy vuõ khí cuûa Ñöùc Meï trong tay,
noù seõ giuùp con chieán thaéng keû thuø”. Vuõ khí cuûa Ñöùc Meï
chính laø Traøng Haït Maân Coâi treân aùo doøng cuûa Cha. Ngaøi
coøn noùi: “ Coøn kinh nguyeän naøo ñeïp hôn Kinh Maân Coâi,
kinh chính Meï daïy ta, haõy luoân laàn chuoãi Maân Coâi”. Hai
ngaøy tröôùc khi veà vôùi Chuùa, Ngaøi coøn noùi: “Haõy yeâu
Ñöùc Meï vaø laøm cho Ñöùc Meï ñöôïc yeâu. Haõy laàn chuoãi
Maân Coâi, laàn luoân luoân vaø laàn caøng nhieàu caøng toát”.
Cha Pioâ ñöôïc phong Thaùnh 2002, vaø xaùc Ngaøi töôi
nhö ñang naèm nguû taïi San Giovanni Rontondo, nöôùc YÙ

Chuùc möøng ñeán caùc phuï huynh coù caùc con em ñaõ laõnh nhaän bí
tich röûa toäi vöøa qua:
http://www.memaria.org/default.aspx?tabId=392&ArticleID=23144
1/ Augustine Bui Khanh Adrian
UÛng Hoä Quaûng Caùo
2/ Maria Nguyen Hoang Jack
1. Luaät Sö Hoùa Alec Nguyeãn……………….....................$120.00
00
Xin cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu luoân laø nhöõng ngoïn neán ñöùc tin, 2. WFG/Baûo Hieåm Ñaàu Tö Höu Trí………………….........$120. 00
3. Buy & Sell Cars/Auto Repair & Body Work………..$120.
luoân laøm göông saùng höôùng daãn cho caùc con em lôùn leân,
4. Barbara’s Hair Salon…………………………………………………...$120.00
tröôûng thaønh trong ñôøi soáng chaân lyù vaø tình yeâu cuûa ñaïo thaùnh Xin moïi ngöôøi nhieät tình uûng hoä caùc thaân chuû quaûng caùo treân baûn tin
Chuùa treân traàn gian naøy.

Khu Thaùnh Duõng Laïc Baùn Quaùn Gaây Quyõ

Rao Hoân Phoái

Beân Nam Giuse Nguyeãn Haûi Sôn , con OÂng Giuse
Thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät tuaàn naøy (7 & 8 thaùng 4), KT Duõng Nguyeãn Vaên Nam vaø Baø Maria Nguyeãn Thò Lyù, hieän nguï
Laïc Baùn Quaùn Gaây Quyõ cho Coäng Ñoaøn vôùi nhöõng moùn taïi Wichita, Kansas.
aên sau ñaây:
Beân Nöõ Cassy Irene Reyes Salvacion, con OÂng Noel vaø Baø
- Baùnh Bao, Baùnh Da Lôïn, Baùnh Cuoán, Baùnh Boät Loïc
Editha, Salvacion, hieän nguï taïi Seattle, Washington.
- Baùnh Cam, Baùnh Boø, Xoâi Cuùc, Xoâi Ñaäu Phuïng
Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû gì xin trình leân Cha Sôû.
- Baùnh Mì Thòt Nguoäi
- Buùn Thòt Nöôùng

- Côm Thòt Nöôùng, Nem Nöôùng.
- Cheø Thaäp Caåm, Doài Heo, Khoâ Boø Dodge City

Xin kính môøi moïi ngöôøi mua uûng hoä gaây quõy cho Coäng Ñoaøn.

Lòch Trình Sinh Hoaït Coäng Ñoaøn

15/4/2018 Leã Xöng Toäi Röôùc Leã Laàn Ñaàu
22/4/2018 Leã Quan Thaày KT Leâ Baûo Tònh

