
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

Thomas did not quite ‘get it’ when the other Apostles were 
telling him that Jesus had risen from the dead. He wanted to 
see for himself. Is that really so strange? Would you believe it 
if your friends told you that while they were locked up in a 
room someone who had recently died walked through the door 
and appeared to them? Would you want to see it yourself?  

When it comes to Christianity, do you think you ‘get it’? Do 
you ‘see the light’? If so, what is it all about? If not, what don’t 
you get? What questions do you have about Jesus’ resurrec-
tion? 

The continuum of doubt and belief has two extremes. On the ‘extreme doubt’ side is 
cynicism. A cynic doubts everything, especially people’s good intentions. It can be a 
negative, unhappy way of seeing things. A person on the opposite side, the ‘extreme 
belief’ side, is gullible. That person believes whatever anyone says. It can be a happy, 
but sometimes dangerous, way of seeing things. 

Are you a doubting Thomas? Do you think you are cynical? Do you think you are gul-
lible? Why or why not? (From Liturgy help) 

 

…………………………………………………………. 

 

(suy niệm tiếp theo) Biểu lộ thứ tư : Chúa lập phép Giải tội. Phép Giải tội là bí tích 
của tình yêu thương. Chúa biết loài người yếu hèn hay sa ngã phạm tội nên đã dự liệu 
một phương án chữa trị đó là lập phép Giải tội. Phép Giải tội không phải để trừng phạt 
nhưng để tha thứ. Phép Giải tội không phải để kết án nhưng để an ủi. Phép Giải tội 
không phải để giết chết nhưng để cứu sống. Tình thương Thiên chúa thật kỳ diệu. Con 
người chưa xin lỗi thì Chúa đã nghĩ đến tha thứ. Lòng Thương Xót của Chúa thật vô 
biên.  

Hôm nay, một số thiếu nhi xứ Hàm Long được lãnh bí tích Thêm Sức. Chúa Giêsu 
phục sinh sẽ thổi hơi ban Thánh Thần cho các con. Nhận ơn Chúa Thánh Thần, các 
con sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa. Các con vừa được nghe biết Chúa là 
Đấng giàu lòng thương xót. Các con được Chúa yêu thương. Các con hãy đi làm 
chứng về tình yêu thương của Chúa. Cha rất vui mừng vì Giáo xứ Hàm Long luôn làm 
chứng về tình yêu thương của Chúa qua việc cha Xứ thường hay dẫn giáo dân đi thăm 
các trại phong, qua việc các bạn trẻ đi thu nhặt ve chai để giúp những người nghèo, 
nhất là qua việc mọi gia đình trong giáo xứ luôn có lòng yêu thương, hiệp nhất với 
Cha Xứ và với nhau. Các con hãy noi gương các bậc huynh trưởng, tiếp tục truyền 
thống tốt đẹp trong giáo xứ, biết luôn quan tâm tới nhau, nhất là quan tâm giúp đỡ 
những người nghèo khổ, kém may mắn. Như thế chúng ta làm chứng cho Chúa 
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TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 

 Chủ nhật thứ hai Phục sinh hôm nay được gọi là chúa nhật của Lòng Chúa Thương Xót. Chủ 
nhật Lòng Chúa Thương Xót được Đức Thánh Cha Gioan – Phaolô đệ nhị thiết lập vào năm 
2000 theo ơn Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina người Ba Lan sinh trong 
một gia đình nghèo khó. Ngài có ước vọng dâng mình cho Chúa. Vì kém học thức nên chỉ làm 
những việc lao động trong nhà dòng. Bù lại thánh nữ có một đời sống đạo đức thánh thiện, nên 
đã được Chúa mặc khải và sai thánh nữ loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người. 
Chúa cũng truyền cho thánh nữ vẽ ảnh Lòng Chúa Thương Xót như sau : Chúa Giêsu mặc áo 
trắng dài. Từ trái tim Người phát ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng xanh tượng trưng cho nước 
rửa tội để tha tội. Ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho Máu Thánh trong phép Thánh Thể đem ơn 
cứu độ cho loài người. Lòng Chúa Thương Xót trải qua từ đời nọ đến đời kia, luôn ấp ủ con 
người dù con người không xứng đáng, dù con người tội lỗi vong ân phản bội. Tất cả được Chúa 
tỏ lộ ra trong bài Tin Mừng hôm nay.  

 Biểu lộ thứ nhất : Chúa cho các môn đệ xem những vết thương. Bài Tin Mừng hôm nay 3 lần 
nhắc đến các vết thương của Chúa. Vết thương minh chứng tình yêu thương. Vì yêu thương 
Thiên Chúa đã dựng nên con người. Thật lạ lùng, Thiên Chúa đã yêu thương con người từ khi 
chưa có con người. Nhưng còn lạ lùng hơn nữa, khi con người phản bội bỏ Thiên Chúa, Thiên 
Chúa vẫn yêu thương. Mặc dù con người chưa xin lỗi Thiên Chúa, Thiên Chúa đã tha thứ. Tình 
yêu thương của Thiên Chúa quá thẳm sâu, nên đã ban chính Con Một mình cho nhân loại. 
Người Con đã hiến mình chịu chết vì yêu thương như lời Người đã nói :  

“Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hi sinh mạng sống vì bạn hữu”.  

Vết thương nói lên cái chết đau đớn tủi nhục. Vết thương nói lên tình yêu thương. Hôm nay 
Chúa đã phục sinh, nhưng vết thương vẫn chưa lành. Điều đó nói lên lòng Chúa yêu thương 
không bao giờ chấm dứt. Vì yêu thương, Chúa vẫn mang vết thương trong Trái Tim mình.  

Biểu lộ thứ hai : Chúa ban bình an cho các môn đệ. Các môn đệ vừa trải qua một cơn sóng gió 
khủng khiếp. Thày chết. Cộng đoàn tan rã. Sợ hãi vây bọc. Nhưng sóng gió bên ngoài chưa 
mãnh liệt bằng sóng gió trong tâm hồn. Các ông đã khiếp sợ. Các ông đã phản bội. Các ông đã 
đánh mất chính mình. Hiểu được các môn đệ đang bối rối sợ hãi, Chúa Giêsu hiện đến, không 
một lời trách mắng, nhưng đã chúc bình an cho các ông. Lời chúc bình an không những nói lên 
sự tha thứ, mà còn hơn thế nữa, nói lên sự quan tâm chăm sóc. Chúa sợ các môn đệ buồn phiền, 
sợ hãi, nên đã trấn an các ông, tha thứ cho các ông, đem bình an đến cho các ông. Sự tha thứ, sự 
quan tâm đó nói lên Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.  

Biểu lộ thứ ba : Chúa cho Tô-Ma xem vết thương. Tô-Ma ngang ngạnh. Tô-Ma cứng lòng. 
Nhưng Chúa cũng chiều lòng Tô-Ma, mất công hiện ra thêm một lần nữa chỉ để cho Tô-Ma thấy 
vết thương. Lòng Thương Xót Chúa vô biên. Không những không trừng phạt tội lỗi, mà còn 
kiên nhẫn cả với những kẻ ngang ngạnh, ương bướng nhất. Không chỉ yêu thương những đứa 
con ngoan ngoãn mà còn yêu thương cả những đứa con ương ngạnh cứng đầu. Không trách 
mắng nhưng chỉ ôn tồn, âu yếm bày tỏ vết thương như chứng tích của tình yêu thương. Chính 
tình yêu thương ấy đã thuyết phục được Tô-Ma. (Suy niệm tiếp theo trang cuối) 

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

 
18.04.20 Thứ Bảy tuần bát nhật phục sinh 
19.04.20 CN II phục sinh-Cn về lòng 
thương xót của Thiên Chúa;Tv CN I 
20.04.20 Thứ Hai, Tv II 
21.04.20 Thứ Ba 
22.04.20 Thứ Tư 
23.04.20 Thứ Năm 
24.04.20 Thứ Sáu  
25.04.20 Thứ Bảy, Thánh Marcô, tác giả 
sách Tin mừng 
26.04.20 CN III phục sinh; Tv CN III 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Maria Vụ (4.20),  Michel Phú (4.20), Gioan Baotixita Phúc (5.20), Phaolô Hòa và Matta Lợi (6
-20), Giuse Liêng, Micae Năm (07.20), Giuse Hùng Cường (8-20), Giuse Thơm, Maria Cửu, 
Têrêsa Châu và Gioan Phương (9-20) Phanxicô Thặng (10.20) Giuse Quyền, Giuse Lơ, Giuse 
Bộ và Catarina Tưởng (11.20), Đaminh Ký (12.20), Phêrô Phát (1.21), Giuse Peter Tran 
(2.21), Maria Hỷ, Phanxicô Sáng (04.21). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÒNG 
CHỐNG LÂY NHIỄM BỆNH 
DỊCH CORONA, TRUNG TÂM 
THÁNH MỄU LA VANG: 

• Đóng cửa nhà thờ cho đến khi có 
thông báo mới 

 Thánh lễ  và đọc kinh phụng vụ 
online mỗi sáng từ thứ Hai đến 
thứ Bảy, lúc 07:40am 

 Cộng đoàn cùng hiệp ý đọc kinh 
tại gia lúc 7:30pm mỗi thứ Bảy 
hàng tuần. 

• Chầu Thánh Thể bằng tiếng Anh 
cho TNTT, giới trẻ, và cho toàn 
thể cộng đoàn lúc 04:00pm mỗi 
Chúa Nhật 

• Thánh lễ Chúa nhật: 10:00am 

LỊCH PV: CN PS II 

Mới qua đời:  

 Gioan-kim Vinh, Micae Thiên, Anna 
Kiếm, Maria Nhàn, Giuse Soạn 
Nhân dịp lễ giỗ 

Đaminh Bân, 14.4 Maria Quế, 17.4 
Phê-rô Soạn, 18.4 Maria, Phao-lô, 19.4 
Giuse Minh, Anna Mầu, Giuse Khiển, 
20.4 Maria, Giuse, 10.5 Giuse Lai 
Đã qua đời:   
Maria, Giuse, Anna, Giuse Pha, Maria 
Thê, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng, các linh 
những người chết vì dịch bệnh corona, 
các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ HCG sau 35 

năm đến Úc 
 Tạ ơn và cầu bình an cho toàn thể gia 

đình 
 Cầu cho toàn thế giới cho đại dịch mau 

qua 
 Tạ ơn Đức Mẹ HCG vì bao ơn lành Mẹ 

đã ban trong tuần qua 
 Xin ơn chữa lành và bình an 
 Xin Chúa chúc lành cho các nhân viên 

y tế 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu 

nhau 
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con xây dựng cộng đoàn trong hợp 
nhất và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 

Việc Đóng Góp Cho Trung Tâm 

• Trước tiên chân thành cảm ơn những ai 
trong tuần qua đã tiếp tục đóng góp cho 
trung tâm bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản 

• Trong những ngày này chúng ta không có 
thánh lễ CN tại nhà thờ Trung Tâm, tuy 
nhiên việc đóng góp cho trung tâm vẫn tiếp 
tục. ÔBACE có thể gởi phong bì trực tiếp 
cho các cha tại trung tâm hoặc dưới hình 
thức chuyển khoản: Bank Account: Our 
Lady of La vang Shrine, Account No: 
529783746, BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

Caritas-Project Compassion 

Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn đã đáp 
lại lời mời gọi của Tổng Giáo phận 
quảng đại đóng góp cho chiến dịch tình 
thương (Caritas-Project Compassion). Số 
tiền đóng góp được: $ 8,130.05 

Đóng Góp cho Đất Thánh 

Chân thành cảm ơn Ông bà anh chị em 
đã quảng đại đóng góp cho đất thành. 
Tổng cộng số tiền đóng góp: $ 2,925 

Việc Tham Dự Thánh Lễ và Hiệp Thông 
Các Buổi Kinh Nguyện 

Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng, duy trì sự 
liên đới trong cộng đoàn và hiệp thông trong 
cầu nguyện, Trung Tâm sẽ Livestream: 

Thánh lễ Từ thứ Hai đến thứ Bảy, lúc 
07:40 am: Đọc kinh phụng và thánh lễ lúc 
08:00 am  

Thánh lễ Chúa nhật: lúc 10:00am  

Rất mong Ông bà anh chị em cố gắng sắp 
xếp thời gian trong gia đình và công việc tại 
nhà để tham dự thánh lễ thật sốt sắng. Trong 
việc tham dự thánh lễ này chúng ta kín múc 
được ân sủng Chúa, duy trì tình liên đới trong 
cộng đoàn và hiệp thông, nâng đỡ đức tin cho 
nhau trong nạn đại dịch. Đặc biệt trong các 
thánh lễ này chúng ta sẽ cùng cầu nguyện 
cho các nạn bệnh dịch Corona và cầu nguyện 
cho mỗi người chúng ta và thế giới sớm thoát 
cảnh hoạn nạn này. 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

BT DC-Chuyển khoản: 
Tiền rời-Chuyển khoản: 
Caritas (tổng cộng):... 
Đất thánh:…………………. 
An táng: ……………………… 
DCXDTT:……………………... 
 

$5,160.0 
$2,340.0 

$8,130.05 
$2,925.0 

$950.0 
$2,000.0 

  

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
john04051976@gmail.com 

Đt: 0421 134 027 
Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu 

xuanhieu802003@gmail.com 
 Đt: 0469264761 

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

Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận 
Đt: 0403 233 478 

 
5 PHÚT LỜI CHÚA 
Để giúp cho ÔBACE trong việc suy niệm 
lời Chúa mỗi ngày, 5 PHÚT LỜI CHÚA 
đã được in ra, nếu những ai có nhu cầu có 
thể đến trung tâm gặp các cha lấy về nhà 
để sử dụng hoặc lấy trên website cộng 
đoàn. 
www.trungtamthanhmaulavang.org.au 
 
Kêu Gọi Làm Vệ Sinh Nhà Thờ 
Nhà thờ mới của chúng ta đã chính thức 
sử dụng được gần một tháng, nhưng số 
người thiền nguyện làm vệ sinh quét dọn 
nhà thờ lại quá ít. Nay, với tư cách linh 
mục tuyên úy cộng đoàn, con kêu gọi tất 
cả ông bà anh chị em đến sinh hoạt tại nhà 
thờ Trung Tâm hãy thể hiện bổn phận 
trách nhiệm của mình với cộng đoàn nơi 
đây là nơi mình đang sinh hoạt bằng việc 
đăng ký tham gia nhóm thiện nguyện vệ 
sinh nhà thờ. Con rất mong ÔBACE 
quảng đại tham gia để cùng làm cho ngôi 
nhà chung của chúng ta luôn khang trang 
sạch sẽ. Đt liên lạc: A. Hiền: 0430517167; 
A. Ngãi: 0473963317 


