
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

The two disciples did not recognise Jesus. But as they 
walked and talked with him, and listened to him ex-
plain the events of the Crucifixion in light of the 
Scriptures, their hearts began to burn within them. 

Has your heart ever burned within you as you recalled 
something you said or did? What happened? 

This story has four parts: they meet; they share stories 
and listen; they break bread; and they part, knowing 
they will see one another again. Does this sound like 
what you often do with your friends? How is it simi-
lar? 

Do these four movements sound like the Mass? Where is the similarity? 
(From Liturgy help) 

 

…………………………………………………………. 

 

(suy niệm tiếp theo) Khi biết sắp đến lúc phải chia tay, để hai ông vào làng 
của họ, Chúa Giêsu làm ra vẻ mình phải đi xa hơn. Ngài làm thế để cho họ 
được tùy ý mời Ngài vào nhà. Đây cũng là cách Ngài xem họ đã đón nhận 
đến mức nào những soi sáng của Ngài dựa trên Kinh Thánh. Quả thật hai 
ông đã mê người khách lạ đi chung với mình rồi. vì lời của ông này làm 
ấm lại trái tim lạnh giá của họ. Hai ông đã ép người khách lạ vào nhà để 
nghỉ ngơi qua đêm. Dĩ nhiên Chúa Giêsu đồng ý ngay. Chính trong lúc 
Ngài bẻ bánh trao cho họ, thì họ nhận ra Ngài. Hai ông chắc đã bỏ dở bữa 
ăn để về ngay Giêrusalem. Đi lại mười một cây số nữa trong đêm, nhưng 
lòng rất vui. Họ huyên thuyên với nhau suốt đường dài, ôn lại những chi 
tiết về những gì đã xảy ra dọc đường, nhất là lúc mắt họ mở ra để thấy 
Chúa khi bẻ bánh. 
 
Không phải Chúa phục sinh chỉ đi với hai môn đệ này một lần. Ngài đi với 
từng người chúng ta nhiều lần trong đời, khi chúng ta bỏ cuộc, chán 
chường, buồn sầu và thất vọng. Ngài biết những thử thách chúng ta phải 
chịu trên đường đời. Ngài mong đưa chúng ta về với đức tin, về với cộng 
đoàn. Mỗi lần đến, Ngài lại theo một “kịch bản” riêng. Chúng ta có nhận 
ra Ngài không?  
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH III 
  

 BĐ I: Cv 2,14.22-33                    BĐ II: 1 Pr 1,17-21  TM: Lc 24,13-35 

 
SUY NIỆM CN III PS 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

 
Nhiều khi chúng ta hay quên chuyện này, Đức Giêsu phục sinh là người tràn 
đầy niềm vui. Ngài vui vì Ngài được Cha phục sinh. Ngài vui vì Cha đã đóng ấn 
trên toàn bộ cuộc đời Ngài, chứng nhận mọi việc Ngài làm, mọi lời Ngài nói. 
Cha cho cả thế giới biết rằng Đấng không xuống khỏi thập giá không phải là 
người bị Thiên Chúa nguyền rủa hay bỏ rơi, nhưng là Chiên Thiên Chúa, Đấng 
mang cho trần gian bao tội lụy. 
  
Đức Giêsu đã trải qua đức tin tăm tối như chúng ta. Ngài vẫn luôn tin rằng Cha 
sẽ cứu Ngài, cứu theo cách của Cha. Ngài đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà 
dâng lời khẩn nguyện lên Cha. Rốt cuộc, Ngài đã được Cha nhậm lời (Hr 
5,7).  Cha không cứu Con khỏi thập giá và cái chết, nhưng Cha cứu Con khỏi 
nấm mộ và âm phủ. Phục sinh là món quà quý Cha tặng cho Chúa Giêsu, Người 
Con Một đã vâng lời Cha cho đến chết trên thập giá (Pl 2,8). Chúa phục sinh vui 
thật là vui, và Ngài muốn đem niềm vui cho môn đệ. Khi hai môn đệ bỏ cuộc, 
bỏ cộng đoàn để về quê ở Emmau, Ngài không muốn mất họ và muốn hiện ra 
gặp họ. Ngài muốn dựng lên một “kịch bản” đáng nhớ cho cuộc gặp gỡ này.  
                                                         
Trước hết Ngài cùng đi với họ như một người tình cờ đi chung đường. Ngài 
thấy rõ vẻ buồn bã trên khuôn mặt của họ, và cũng biết rõ họ đang đắng lòng về 
chuyện của thầy Giêsu. Vậy mà Ngài vẫn làm như không biết, và khiêm tốn xin 
được tham dự vào câu chuyện của hai người: “Hai anh đang trao đổi chuyện gì 
vậy?” Ngài chỉ nhận được câu trả lời thiếu thiện cảm của Clêôpát: “Chắc ông là 
người duy nhất không biết chuyện mới xảy ra.” Chúa Giêsu kiên nhẫn, không 
vội cắt đứt câu chuyện. Ngài hỏi: “Chuyện gì vậy?” Dĩ nhiên Chúa quá biết 
chuyện mới xảy ra về cái chết của Ngài, nhưng Ngài vẫn làm như không biết. 
Ngài làm bộ hỏi để cho họ có cơ hội trải lòng. Hai môn đệ đã tha hồ kể về niềm 
hy vọng đã vỡ tan, về nỗi đau. Họ không nuốt trôi được chuyện Thầy của họ là 
người công chính, mà phải chết như một tên tội phạm, bị Thiên Chúa ruồng rẫy. 
Chỉ sau khi đã lắng nghe hết mọi chuyện, Chúa mới dùng Kinh Thánh để giúp 
họ hiểu được biến cố vừa qua. Thầy của họ phải đi ngang qua cây cầu khổ đau 
và cái chết để qua bên kia cầu là sự sống vinh quang. (Xem suy niệm tiếp theo 
trang cuối) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

25.04.20 Thứ Bảy, Thánh Marcô, tác giả 
sách Tin mừng 
26.04.20 CN III phục sinh; Tv III 
27.04.20 Thứ Hai, Tv II 
28.04.20 Thứ Ba 
29.04.20 Thứ Tư 
30.04.20 Thứ Năm 
01.05.20 Thứ Sáu, lễ Thánh Giuse Thợ 
02.05.20 Thứ Bảy 
03.05.20 CN IV phục sinh, CN Chúa 
Chiên Lành-cầu cho ơn thiên triệu, linh 
mục tu sĩ; Tv IV. 
 
*Lưu ý: CN, 03-05-2020, lúc 4pm sẽ có 
thánh lễ bằng tiếng Anh cầu cho ơn thiên 
triệu thay cho chầu Thánh Thể. 

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), Giuse Soạn (4.21). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

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

 Hành hương kính Đức Mẹ và 
thánh lễ lúc 3pm mỗi thứ Bảy 
hàng tuần 

 Đọc kinh-tôn vương Đức Mẹ tại 
gia. 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 III 

Mới qua đời:  

Maria Tốt, Tư Huỳnh, Giuse Minh, 
Maria Tô, Phê-rô Lý, Maria  Nhàn, 
Giuse Soạn, Micae Thiên, Maria Lệ 
Nhân dịp lễ giỗ 

Maria Thê, 22.4 Thê Trần, 25.4 Catari-
na Dung,  Maria, 30.4 Giuse Thực, 1.5 
Rosa, 10.5 Giuse Lai. 
Đã qua đời:   
Phê-rô Maria Hòa, Maria, Bê Trần, 
Quang Phạm, Thu Phạm, Vàng Phạm, 
Giuse Nhật, Phê-rô Kiểu, Phê-rô 
Thịnh, Gioan Baotixita Thụy, Maria 
Mừng, các linh hồn nạn nhân 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 Chúa nhân dịp 50 năm linh mục 
 Tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ HCG trong 

những năm hôn phối 
 Tạ ơn và cầu bình an cho toàn thể gia 

đình 
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu cho 

toàn thế giới cho đại dịch mau qua 
 Tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn như ý 
 Xin cho bác sĩ sớm bình phục và nhân 

viên y tế bình an, ơn can đảm 
 Cầu cho toàn thế giới trong dịch bệnh 

corona 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 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 

 
THÁNG NĂM-THÁNG KÍNH ĐỨC 
MẸ 

Theo truyền thống, vào dịp tháng Năm, 
Giáo hội đặc biệt mừng kính Đức Trinh 
Nữ Maria. Để tiếp nối truyền thông tốt 
lành ấy và để đáp lại nhu cầu thiêng 
liêng về lòng sùng kính Đức Mẹ, cộng 
đoàn chúng ta sẽ có giờ hành hương kính 
Đức Mẹ online-livestream trong tháng 
Năm này và mỗi thứ Bảy hàng tuần, lúc 
3pm. Kính mời cộng đoàn tham dự. 

 

THÁNH LỄ CẦU CHO ƠN THIÊN 
TRIỆU 

Lúc 4pm, CN 3-5-2020, Trung tâm sẽ 
không có chầu Thánh Thể thay vào đó sẽ 
có online thánh lễ cầu cho ơn thiên triệu 
bằng tiếng Anh lúc. Kính mời các em 
thiếu nhi Thánh Thể, các bạn trẻ và cộng 
đoàn tham dự. 

 

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, khi hoàn cảnh 
ÔBACE không thể đến nhà thờ, cộng 
đoàn có những sinh hoạt hàng tuần 
online (Xem phần Sinh Hoạt Hàng 
Tuần). 

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: 
Tiền rựu:…………………….. 
An vị:…………………………. 
Caritas: …………………….. 
Đất thánh: …………………. 

$2,430.0 
$855.0 
$100.0 
$50.0 

$200.0 
$1,030.0 

  

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 
 

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. 


