Ta tuyệt vọng vì cuộc đời không lối thoát ư? Chúa Giêsu đã trải qua những giờ phút
đen tối trong vườn Giếtsimani và trên thập giá. Ta cô đơn vì bị mọi người xa lánh ư?
Chúa Giêsu cũng đã bị mọi người chối bỏ, và Người cảm thấy như Đức Chúa Cha
cũng từ bỏ Người. Ta bị sỉ nhục mất hết uy tín ư? Chúa Giêsu đã bị nhục nhã và mất
hết uy tín khi phải chết như kẻ tội đồ nô lệ.
Chúa Giêsu là người chăn chiên tốt lành, hiểu biết mọi ngõ ngách u ẩn trong đáy lòng
người, nên có thể chăm sóc an ủi từng người chúng ta.
Cho. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành vì đã tặng ban cho tất cả đoàn chiên món quà quý
giá nhất là sự sống đời đời, sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, sự sống của chính bản
thân Ngài. Sống sự sống của Thiên Chúa rồi, đoàn chiên sẽ kết hiệp mật thiết với
Thiên Chúa. Không ai cướp được đoàn chiên khỏi tay Người, vì Người dùng chính
mạng sống mình mà bảo vệ. Người ràng buộc đời mình vào sinh mạng của đoàn chiên.
Từ nay đoàn chiên và chủ chiên trở thành một cộng đồng sinh mệnh, sống chết có
nhau, kết hợp với nhau trong một tình yêu thương không có gì có thể tách lìa được.
Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy thay đổi. Cuộc sống đang mở ra những
chân trời mới đầy quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm cho đời sống tâm linh chúng ta.
Những giá trị bị đảo lộn. Những con chiên đang bị lôi kéo rời xa đoàn chiên. Nhu cầu
cuộc sống xô đẩy chúng ta ra khỏi cộng đoàn khiến nhiều người trở thành những con
chiên bơ vơ không người chăn dắt. Trong một hoàn cảnh mới mẻ như thế, chúng ta rất
cần có những vị mục tử thực sự hiểu rõ nhu cầu của đoàn chiên và thực sự hiến mình
phục vụ đoàn chiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều người trẻ biết đáp lời Chúa
mời gọi, hiến mình cho Chúa để phục vụ anh chị em trong nhiệm vụ mục tử. Chúng ta
cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta trở thành những mục tử tốt lành noi guơn
Vị Mục Tử duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là là Mục Tử chăn giữ đời con, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và
bước theo Chúa. Amen. (Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt)
………………………………………………………….
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE
by Lisa-Marie Calderone-Stewart
Jesus is the front door. Anyone else sneaking around, climbing fences, going through
the back door, or doing anything in secret means trouble. Be upfront, do what you do
in broad daylight, and it is usually the right thing. You are proud of what you do when
it is the right thing. If you are sneaking because you do not want to get caught, you are
probably doing something wrong! Doing the right thing brings abundant life! Doing
wrong things can hurt your ability to enjoy life abundantly.
What is ‘abundant life’ or ‘life to the full’? Do you think you can get it through Jesus?
Do you think you can get it sneaking around, trying back doors, and climbing over
fences? Why or why not?
Sheep pretty much follow the crowd. Not too many sheep are ‘individuals’. Being an
individual is fine, especially when the crowd is not a good bunch to follow. But following the crowd can be fine too, especially when the crowd is a fine crowd and is
doing good things.
Are you usually an individual? Or do you prefer to follow the crowd? Give an example
of when you have been either an individual or a crowd follower.
How can you tell if someone who wants you to follow them is really following the
way of Jesus? (From Liturgy Help)
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH IV
BĐ I: Cv 2,14.a.36-41

BĐ II: 1 Pr 2,20b-25

TM: Ga 10,1-10

CHÚA CHIÊN LÀNH
Hình ảnh chiên cừu dễ gây ngộ nhận vì người ta cho rằng chiên cừu chẳng biết làm gì
hơn là ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng con chiên trong bài Tin Mừng ta vừa nghe hoàn
toàn không có tính cách thụ động như thế. Trái lại phải tích cực, chủ động. Sự tích cực
chủ động của đoàn chiên được Chúa Giêsu diễn tả bằng những từ “nghe” và “theo”:
“Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”.
Nghe. Chúa Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa, nên ta phải nghe Người. Nhưng nghe
được Lời của Thiên Chúa không phải dễ.
Không dễ, vì Lời Thiên Chúa nhẹ nhàng như lời thì thầm của mây gió, sâu thẳm như
tiếng nói của đáy đại dương, im lặng và bí hiểm như tiếng vỗ của một bàn tay. Trong
khi đó lời của trần gian, của ma quỷ lại ồn ào như một ngày hội, gào thét như cuồng
phong và điên loạn như chiến tranh.
Không dễ, vì Lời Thiên Chúa mời gọi người ta vào con đường chật hẹp của từ bỏ mình,
dẫn ta lên một ngọn đồi gai góc của thập giá hy sinh và thách thức ta phục vụ đến hy
sinh cả mạng sống. Trong khi đó lời của trần gian, của ma quỷ mở ra đại lộ thênh thang
của danh vọng, dẫn ta đến dìm mình trong đại dương hưởng thụ và hứa ban tặng cho ta
tất cả vinh hoa phú quý trên đời.
Vì thế, để nghe được Lời Chúa, ta phải có một đôi tai thật bén nhạy, được hướng dẫn
bởi trí phán đoán sáng suốt và một trái tim yêu mến nồng nàn. Nghe Lời Chúa với một
thái độ như thế sẽ dẫn ta đến chỗ theo Chúa.
Theo. Theo ai là quyến luyến, gắn bó và ràng buộc đời mình vào đời người đó. Như thế
theo ai là từ bỏ chính mình, cuộc đời mình để chia sẻ cuộc sống với người khác.
Theo tâm lý học, trong tình yêu có ba mức độ. Mức độ thứ nhất: Thích nhìn, nghe
người mình yêu. Mức độ thứ hai: Trong mọi chương trình, tính toán của đời mình đều
có bóng dáng của người yêu. Mức độ cuối cùng: Chia sẻ tất cả những gì mình có, kể cả
cuộc sống vì người yêu.
Như thế, theo tức là yêu thương ở cao độ. Con chiên đi theo Chúa như thế phải hoàn
toàn chủ động và nhất là thiết lập một quan hệ mật thiết với Chúa là Chủ đoàn chiên.
Hành động của Chúa chiên tốt lành được Chúa Giêsu tóm gọn trong hai động từ: “biết”
và “cho”.
Biết. Người chăn chiên tốt lành biết rõ từng con chiên. Ông biết tên từng con. Ông biết
tình trạng sức khoẻ cũng như nhu cầu của từng con chiên. Tương tự như thế, Chúa
Giêsu biết rõ mỗi người chúng ta. Người không chỉ biết mà còn thông cảm với mọi
hoàn cảnh của ta. Ta buồn vì bị người yêu phụ bạc ư? Người cũng đã biết thế nào là nỗi
đau của người bị phản bội. Ta cay đắng với kiếp nghèo đeo đẳng ư? Chúa Giêsu cũng
đã sinh ra không nhà, sống ngoài đường và chết trần truồng trên thập giá.

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN

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 IV

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.
04.05.20 Thứ Hai,
05.05.20 Thứ Ba
06.05.20 Thứ Tư
07.05.20 Thứ Năm
08.05.20 Thứ Sáu
02.05.20 Thứ Bảy
03.05.20 CN V phục sinh, Tv I.

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

Mới qua đời:

Tê-rê-sa Ngát, Fr. Bill Creede, C.Ss.R,
Grêgôriô
Nhân dịp lễ giỗ

Giuse, Maria, 27.4 Vicente Hinh, Maria, 30.4 Giuse Thực, Phanxico-Savier,
1.5 Maria Măng, Rosa, Maria Láng,
2.5 Maria Tê-rê-sa Ba, Phê-rô Nhu,
3.5 Maria Huyền, Maria Khanh, 4.5
Giuse Mùi 10.5 Giuse Lai, Maria
Nhuần.

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.

Đã qua đời:

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.

Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa mang Thai được bình an
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang
 Tạ ơn Chúa, sinh con được bình an
 Xin ơn chữa lành
 Xin ơn bình an cho toàn thể gia đình
 Xin thánh hóa công ăn việc làm
 Cầu cho thế giới được bình an và mau
qua cơn bệnh dịch
 Cầu nguyện cho ơn thiên triệu
 Xin Chúa ban bình an cho các cha các
thầy Dòng Chúa Cứu Thế
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban
trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng

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.

Gioan B. Thụy, Maria Mừng, Phê-rô
Kiểu, Phê-rô Thịnh, Giuse Minh, các
linh hồn các chiến sĩ hy sinh vì tổ
quốc, các linh hồn dịch bệnh corona,
các linh hồn tiên nhân, các linh hồn
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội, các
linh hồn nạn nhân dịch bệnh corona.

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

Maria Vụ (4.20), Michel Phú (4.20), Gioan Baotixita Phúc (5.20), Gioan B. Thụy, Maria
Mừng, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, 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).

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.
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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
BT DC-Chuyển khoản:
Tiền rời-Chuyển khoản:
Đất thánh: ………………….
An vị:…………………………..

$1,940.0
$635.0
$140.0
$700.0

