
 

 

 

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà 
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.” (Xh 
20,12) 

Việc thảo kính cha mẹ là điều răn thứ Tư trong mười điều răn. Như thế điều răn 
thảo kính cha mẹ trở thành luật buộc cho những ai tin nhận Thiên Chúa. Đồng 
thời việc thảo kính cha mẹ đã trở thành ơn lành và sự chúc phúc cho những ai 
sống và thực hành điều răn này. Điều này cho thấy việc nhớ ơn mẹ là một việc 
làm rất quan trọng, qua đó con cái có cơ hội thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ.  

Chúc mừng các “quý bà”-phái đẹp-tất cả những ai đang sống và phục vụ trong 
vai trò như một người mẹ. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho quý bà, quý cô, quý chị được  
tràn đầy hồng ân Chúa, chan chứa niềm vui hạnh phúc trong ngày nhớ ơn mẹ. 

………………………………… 

 

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! Do-
ing the right thing brings abundant life! Doing wrong things can hurt your abil-
ity 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’. Be-
ing an individual is fine, especially when the crowd is not a good bunch to fol-
low. 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 V 
  

 BĐ I: Cv 6,1-7                    BĐ II: 1 Pr 2,4-9  TM: Ga 14,1-12 

SUY NIỆM 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Ông Philipphê xin với Thầy Giêsu: “Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 
14,8). Khao khát của ông cũng là khao khát của biết bao người, những người 
thiện chí không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, Ðấng mà họ gọi bằng những tên 
khác nhau: Ðấng Tối Cao, Ðấng Tuyệt Ðối, Ðấng vượt trên mọi danh...Con 
người muốn bắc một nhịp cầu với Ðấng siêu việt, muốn có cảm nghiệm và 
tương quan với Tạo Hóa.  

Thiên Chúa đã đáp lại khát vọng Ngài gieo nơi lòng người khi cho Con Một 
Ngài làm người, ở giữa chúng ta. Nơi Ðức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được Thiên 
Chúa, dễ gần, dễ thấy, dễ quen. Thiên Chúa đâu chỉ ở nơi cao thẳm ngàn trùng, 
Thiên Chúa hiện diện nơi con người Ðức Giêsu khiêm hạ. Giữa Ngài và Thiên 
Chúa Cha có một gắn bó lạ lùng đến nỗi Ðức Giêsu dám nói: “Ai biết Thầy là 
biết Cha” (14,7) “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (14,9) vì “Thầy ở trong Cha và Cha 
ở trong Thầy”(14,10). Lời nói và việc làm của Ðức Giêsu 

chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa (14,10). Toàn bộ cuộc đời Ðức 
Giêsu được Cha chiếm ngự. Ngài như tấm gương trong suốt, phản chiếu khuôn 
mặt và trái tim Thiên Chúa, đầy nhân ái và bao dung với hết mọi người. Làm 
Kitô hữu là làm người như Ðức Giêsu Kitô, là trở nên một Giêsu khác cho con 
người hôm nay, là ước ao nói được rằng: “Ai biết tôi là biết Ðức Kitô, ai thấy 
tôi là thấy Ðức Kitô.” Như thế cũng là biết và thấy Thiên Chúa.   

“Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” Xin dẫn chúng con đến gặp Thiên Chúa 
Cha. Ðức Giêsu không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối; Ngài tự nhận mình 
là Con Ðường, thậm chí là Con Ðường độc nhất dẫn đến Cha: “Không ai đến 
được với Cha mà không qua Thầy” (14,6). Mọi con đường cứu độ đều phải đi 
vào Con Ðường Giêsu. “Thiên Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu 
trời, để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ” (Cv 4,12). Nhân loại được 
cứu độ nhờ Danh Ðức Giêsu, kể cả những ai không biết Ngài - tuy không do lỗi 
của họ - nhưng đã sống theo những đòi hỏi của lương tâm.  

Ðức Giêsu đã về với Chúa Cha trong vinh quang phục sinh, sau khi đã sống một 
đời yêu thương tự hiến. Cuộc đời Ðức Giêsu trở thành con đường cho chúng ta 
đi. Khi chiêm ngắm Ngài trong Tin Mừng, chúng ta biết mình phải nghĩ gì, nói 
gì, làm gì. Khi đi vào Con Ðường Giêsu, chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho 
con người hôm nay, nẻo đường dẫn đến Giêsu.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

09.05.20 Thứ Bảy 
10.05.20 CN V phục sinh, Tv I. 
11.05.20 Thứ Hai, 
12.05.20 Thứ Ba 
13.05.20 Thứ Tư, Đức Mẹ Fatima 
14.05.20 Thứ Năm, Thánh Matthia Tông 
đồ lễ kính 
15.05.20 Thứ Sáu 
16.05.20 Thứ Bảy 
17.05.20 CN VI phục sinh,  Tv II. 
 
 
 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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). 

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 V 

Mới qua đời:  

Tê-rê-sa Ngát, Giuse Thắng, Phao-lô 
Diện, Phao-lô Điền, Maria Dung 
 
Nhân dịp lễ giỗ 

Giỗ 100 ngày Antôn Tuấn,  Đaminh, Ma-
ria, Giuse Trung, 3.5 Giuse Peter Trần, 
Phê-rô Phát, GioanBaotixita Phong,  
Đaminh Trác, 8.5 Giuse, 9.5 Phê-rô 
Vinh, Maria Hồi, 10.5 Giuse Lai, 30.5 
Giuse Nhàn, 31.5 GioanBaotixita Phúc 
 
Đã qua đời:   
Anna Tin, Giuse Trung, Anna Thư, Ma-
ria Rí, Maria Tâm, Gioakim Phát, Tê-rê-
sa Thảo, Giuse Phước, Phê-rô Kiểu, Phê-
rô Thịnh, Gioan B. Thụy, Maria Mừng, 
các linh hồn tiên nhân, các linh hồn thai nhi, 
các linh hồn nơi luyện tội, các linh hồn nạn 
nhân dịch bệnh corona. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 

 Xin ơn chữa lành, bình an 

 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu nhau 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Cầu cho những người thất nghiệp, vô gia cư, 
xin Chúa gìn giữ họ trong lúc khó khăn này 

 Cầu nguyện cho nhà lãnh đạo Úc Châu trong 
việc phòng chống bệnh dịch 

Cầu cho thế giới được bình an và mau qua cơn 
bệnh dịch 

 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. 

 

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. 

 

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 web-
site cộng đoàn. 
www.trungtamthanhmaulavang.org.a
u 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

BT DC-Chuyển khoản: 
Tiền rời-Chuyển khoản: 
An vị:………………………….. 

$2,650.0 
$95.0 

$7,650.0 

  

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 

 

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, Ac-
count No: 529783746, BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 


