
(Suy niệm tiếp theo) 
Những ai tin tưởng phó thác nơi Chúa, sẽ được gặp Ngài. “Phúc cho ai không 
thấy mà có lòng tin”, Chúa Giêsu đã khẳng định với Tôma điều ấy. Hai mươi 
thế kỷ sau sự kiện Phục sinh, chúng ta tin vào Chúa Phục sinh mặc dù không 
được thấy Người bằng con mắt giác quan. Như thế, chúng ta là những người 
được chúc phúc. Nếu chúng ta không được nhìn thấy Chúa Phục sinh bằng con 
mắt giác quan, thì Thánh Gioan tông đồ giúp chúng ta chiêm ngưỡng vinh 
quang của Người. Tác giả được nhìn ngắm Chúa Giêsu, vừa như một Đấng 
chiến thắng vinh quang, vừa như một Thiên Chúa được tôn thờ ca ngợi bằng 
một lễ nghi thờ phượng trên trời (Bài đọc II). 

Nếu những người xung quanh chúng ta hoặc những người theo chủ nghĩa “đa 
nghi” không nhìn thấy Chúa Phục sinh, họ có thể thấy Ngài nơi cuộc sống của 
các tín hữu. Cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã làm lan tỏa hình ảnh sống động 
của Đấng Phục sinh, nên phát triển nhanh chóng. Nhờ Chúa Phục sinh hiện 
diện nơi các tông đồ, mà các ông có khả năng chữa bệnh và làm những phép lạ 
hiển hách như Chúa Giêsu đã làm trước khi Ngài chịu khổ nạn và phục sinh 
(Bài đọc I). Nếu những tín hữu phản ánh hình ảnh của Đức Kitô Phục sinh, 
những người sống xung quanh chúng ta sẽ có những khám phá bất ngờ về Đức 
Giêsu và về Giáo Hội của Người. Hôm nay cũng là Chúa nhật kính lòng 
thương xót của Chúa. Mục đích của việc tôn kính lòng thương xót Chúa là 
giúp mỗi người nhận ra Chúa là Đấng yêu thương con người và thương xót tha 
thứ những lỗi lầm của họ. Tình yêu thương ấy được thể hiện và chứng minh 
qua cái chết và cuộc phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đồng thời mời gọi mỗi 
người tin Chúa hãy thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Việc thực thi 
lòng thương xót nơi các tín hữu là một bằng chứng hùng hồn về sự hiện diện 
của Đấng Phục sinh giữa chúng ta. (ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên) 
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Chúa Giêsu đã sống lại. Các tác giả Tin Mừng đều khẳng định với chúng ta điều ấy. Tuy vậy, 
việc Chúa sống lại không phải được đón nhận một cách dễ dàng. Chính các môn đệ, khi nghe 
mấy người phụ nữ báo tin Chúa đã sống lại, các ông cũng cho là “vớ vẩn”, nên không tin. Đức 
tin vào Chúa phục sinh chỉ được củng cố sau khi được kiểm nghiệm. Việc kiểm nghiệm này là 
việc gặp gỡ Chúa Phục sinh. Tin vào Chúa Phục sinh là một hành trình đầy những khám phá 
bất ngờ. 

Trước hết là những bất ngờ nơi các môn đệ. Trong tâm trạng hoang mang sợ hãi, các ông đóng 
kín cửa vì sợ người Do Thái. Cùng với những cánh cửa đóng kín, tương lai của các ông dường 
như cũng khép lại. Chính vào lúc bi quan chán nản ấy, Chúa dành cho các ông một bất ngờ 
lớn: Người hiện diện giữa họ trong khi cửa vẫn đóng kín. Khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu 
đã trở thành Đấng Thần Linh, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Qua việc tỏ cho 
các ông thấy những vết thương, Người chứng minh sự hiện diện của Người là bằng xương 
bằng thịt, là người đã chết trên thập giá trước đó chứ không phải là một bóng ma. Sự bất ngờ 
này đem lại cho các tông đồ niềm vui mừng khôn tả. 

Cùng với điều bất ngờ được gặp lại Chúa Giêsu, Đấng trở về từ cõi chết, các tông đồ còn được 
nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, các ông trở nên mạnh mẽ can đảm. Các ông 
cũng được soi sáng để hiểu biết sứ vụ thiên sai của Thày mình, đồng thời nhớ lại những giáo 
huấn của Chúa với một lăng kính mới. Từ nay, các ông hiểu rằng, các ông phải thay Thày 
mình để điều hành cộng đoàn Kitô hữu non nớt. Họ không còn là những môn đệ phụ thuộc nơi 
Thày mình, nhưng họ được ban quyền tha thứ và cầm buộc, quyền năng ấy lớn lao đến nỗi các 
ông tha tội cho ai thì trên trời cũng tha, và các ông ràng buộc ai thì trên trời cũng ràng buộc. 

Những ai còn nghi ngờ sự Phục sinh của Chúa, cũng sẽ được gặp những bất ngờ. Tôma đại 
diện cho những người theo “chủ nghĩa hoài nghi”, tức là chỉ tin vào những gì cảm nhận được 
bằng giác quan. Ông đã thách thức Chúa: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu 
tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn, thì tôi không 
tin”. Lời thách thức mang tính chất gay gắt. Có lẽ khi tuyên bố hùng hồn những lời thách thức 
này, Tôma không ngờ Chúa lại chấp nhận những thách thức của ông. Vì thế mà tám ngày sau, 
tức là cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện đến để chấp nhận những thách thức 
của ông. Sự việc quá bất ngờ, khiến Tôma không biết phản ứng thế nào, chỉ còn biết quỳ gối 
xuống với lời tuyên xưng đức tin: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Lời tuyên xưng 
của Tôma thể hiện một tâm trạng lúng túng rối bời. Ông đã từng mong ước được nhìn thấy vết 
đinh, thọc tay vào lỗ đinh và vào cạnh sườn, nhưng nay ông quá bất ngờ khi thấy Chúa. Ông 
chẳng còn can đảm mà dám làm những điều trước đây ông ước ao, tức là thọc ngón tay và lỗ 
đình và thọc bàn tay vào cạnh sườn Thày. Những thách thức hùng hồn của kẻ đa nghi sẽ có lúc 
rã tan khi gặp những bất ngờ. (Tiếp theo trang cuối) 

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 
ĐÁP CA:   Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. 
Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

27.04.19 Thứ Bảy 

28.04.19 Chúa Nhật II Phục Sinh, Kính 
lòng Chúa Thương Xót.  
29.04.19 Thứ Hai,  
30.04.19 Thứ Ba,  
01.05.19 Thứ Tư,  
02.05.19 Thứ Năm,  
03.05.19 Thứ Sáu,  
04.05.19 Thứ Bảy  
05.05.19 Chúa Nhật III Phục Sinh 
 
Lưu ý: CN 28.4.2019 không có thánh lễ 
5 chiều 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Gioan Baotixita Phúc (5-19) Giuse Chương (6-19) Micae Năm (07.19) Madalena Sửu và An-
tôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); Giuse Hùng Cường; Phêrô Đường; Giuse Bộ 
(8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse Minh; Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19); Micae 
Tuấn, Maria Tuất, Giuse Quyền (11.19) Phêrô Linh (12.19) Vincent Trung (01.20) F.x Hữu 
(02.20) Giuse Peter Trần (02.20) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.20) Maria Vụ (4.20)  Michel 
Phú (4.20) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

A. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ 
10.00am, 12.30pm và 5.00pm 

 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các 
em TNTT 

B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am 

 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm 

 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể 
trước khi lễ lúc 6.00pm 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau 
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn 
trước. 

   

LỊCH PV CN II PS 

Mới Qua đời:  

Giuse Tuế, Maria 

Nhân dịp lễ giỗ:  

1.5 Rosa, 25.4 Cecilia, 28.4 giỗ 2 năm 
Phao-lô Trinh, Giuse, Maria, giỗ 100 ngày 
Giuse Kiệt, Giuse, Maria, Phê-rô, Trần T. 
Thê, Trần T. Bê 

Đã qua đời:   

Giuse Nhựt, các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn thai nhi, các linh hồn không ai 
biết đến, các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa  
 Tạ ơn Đức Mẹ. Xin cho chồng mau 

mạnh khỏe 
 Tạ ơn Mẹ hết lòng, vì Mẹ đã che chở 

gia đình anh con thoát khỏi tai nạn. Xin 
bình an cho già đình 

 Tạ ơn nhân sinh nhật 
 Tạ ơn Chúa, Xin thánh hóa công ăn 

việc làm 
 Xin ơn chữa lành, bình an 
 Xin đi xa bình an 
 Xin thêm lòng yêu mến Chúa 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 
trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp 
nhất và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 

ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU 
Để bắt đầu tháng Đức Mẹ, CĐ Tô-ma Thiện 
chúng ta được hân hạnh khai mạc chương 
trình Đức Mẹ La Vang Thánh Du vào thứ 7 
Ngày 4 tháng 5. Chương trình bắt đầu lúc 
1.50pm. Để tỏ long yêu mến Đức Mẹ, kính 
mời toàn thể cộng đoàn đến tham dự. 
Chương trình gồm: Dâng hoa, Rước kiệu 
Đức Mẹ, giờ kính Đức Mẹ, và thánh lễ. 
(Chương trình chi tiết trên trang cuối bản tin) 
 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ TNTT 
Chúa Nhật 28.4, cộng đoàn chào đón thầy cô, 
các học sinh trường Việt ngữ, và các huynh 
trưởng, các em TNTT sinh hoạt trở lại sau kỳ 
nghỉ. Xin phụ huy đưa đón các em đứng giờ. 
 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI 
TRUNG TÂM THÁNH VINH SƠN LIÊM 

25/04 - 28/04/19 
Kính mời cộng đoàn tham dự chương trình 
mừng kính lòng thương xót Chúa tổ chức tại 
Trung Tâm Vinh-sơn Liêm. 
Thánh lễ đại trào Chúa Nhật Lòng Chúa 
Thương Xót 28.04.2019. Cộng đoàn sẽ tổ 
chức xe bus đưa rước. Xe Bus sẽ khởi hành 
từ nhà thờ Trung Tâm chúng ta lúc 12.00pm. 
 
QUYÊN GÓP CHO ĐẤT THÁNH: 
Thứ Sáu tuần thánh vừa qua CĐ đã quyên 
góp cho đất thánh được $8,169. Xin chân 
thành cảm ơn sự quảng đại của cộng đoàn. 
 
PROJECK COMPASSION: 
Như CĐ được mời gọi hưởng ứng chương 
trình bác ái Caritas trong mùa chay. Nay xin 
cộng đoàn gom lại tiền tiết kiệm được trong 
mùa chay để CĐ chúng ta chuyển đến tổ 
chức Caritas của giáo phận. 
 
ĐẾM NGƯỜI THAM DỰ THÁNH LỄ 
Nhầm cập nhận dữ liệu giáo phận, theo yêu 
cầu của giáo phận, tất cả các thánh lễ cuối 
tuần: tháng 5: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 sẽ 
đếm số người tham dự thánh lễ. 
  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng cúng XDTT…………. 
Wishlist………………………... 
Rượu ……………………………. 

$4,680.0 
$6,261.0 
$2,258.0 

$11,850.0 
$500.0 
$65.0 

  

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển 
Email: tuyenc77@gmail.com 

Đt: 0488 639 735  
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường 

john04051976@gmail.com 
Đt: 0421 134 027 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

Chủ tịch Antôn Trương Tấn Phát 
Phó Nội Gioan-K Dương Đức Hóa 
Phó Ngoại Phêrô Dương Hoàng Hiệp 
Thư Ký Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt 
Thủ Quỹ Maria Vũ Thị Ánh Thu 
Các ủy viên: 
Kế hoạch Phêrô Hoàng Quang Minh 
Các sự kiện Đaminh Phạm Hòa Hiền 
Phụng vụ Giuse Nguyễn Văn Thủy 
T.Thông Giuse Phan Quang Khánh 
Giời Trẻ Phêrô Nguyễn Hoàng Hải 
Bác ái XH Têrêsa Nguyễn T Hải Anh 
Xây Dựng Micae Dương Thọ 
Ca đoàn Têrêsa Đinh T Kim Hằng 
Các phụ tá: 
Nội vụ  Giuse Trần Thuận 
Ngoại vụ Đaminh Phạm Hùng Kiệt 
Ngoại vụ Giuse Nguyễn Phú Luân 
 
Tạ ơn Chúa và chúc mừng quý anh chị em 
trong ban Thường Vụ nhiệm Kỳ 19-21. 
Nguyện xin Chúa chúc lành và ân thưởng 
cho những hy sinh của quý anh chị em 
trong việc phục vụ và xây dựng Cộng 
đoàn công giáo Thánh Tôma Thiện & 
Cộng đồng người Việt tại TGP Melbourne 

BAN THƯỜNG VỤ 19-21 




