GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠ O VIỆ T NAM, SACRAMENTO
Chúa Nhật: 8 am, 9:30 am, 12 noon
Thứ Hai, Thứ Ba chỉ có một lễ: 8 am
Thứ Tư - Thứ Bảy: 8 am & 5:30pm
Lễ Trọng Buộc: Tối hôm trước: 7pm.
Chính ngày: 8 am & 7 pm
Các ngày Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm,
Rửa Tội: Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ
5:30pm. Lưu ý: Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu
cần dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật 851.
Xin lấy Đơn nơi Trưởng Giáo Khu.
Lớp Giáo Lý Tân Tòng: Xin liên lạc Thầy
Sáu An (916) 524-5482.
30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy,
Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.
Theo GP Sacramento: Xin gặp Cha Xứ
ít nhất 6 tháng trước ngày cưới.
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân: Xin liên lạc Thầy
Sáu Tiến (916) 242-8458
Xin gọi Văn Phòng GX: (916) 383-4276 hay
Liên lạc Ban Xã Hội: (916) 383-0732 hoặc
Thừa Tác Viên để Rước Mình Thánh Chúa.
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, cmc.
Email: jimkhoi@juno.com Phone: (916) 383-4276
Linh Mục Phó Xứ: Cha Phêrô Đinh Tuyến Viễn, cmc.
Email: tankyvien@yahoo.com Phone: (916) 383-4276
HĐ Mục Vụ
Phó Tế An
524-5482
Phó Nội Vụ
Anh Cường
914-4594
Phó Ngoại Vụ
Anh Dzũng
239-5592
HĐ Tài Chánh
Anh Chất
688-0961
Ban Tài Chánh
Anh Thoan
320-6115
Trung Tâm Giáo Dục
Phó tế Tiến
242-8458
Ban Phụng Vụ
Ông Hợi
525-2960
Ban Giúp Lễ
Trưởng Chính 204-2471
Ban Xã Hội
Cô Kha
383-0732
Ban Trật Tự
Anh Michael 599-5029
Ca Đoàn Thiên Ân
Chị Phượng
479-3709
Ca Đoàn Thánh Linh
Chị Anh
595-3307
Ca Đoàn Alleluia
Anh Tiến
835-4779
Ca Đoàn Vô Nhiễm
Chị Lan
477-9622
Ca Đoàn Hy Vọng
Anh Trường
601-5413
Ca Đoàn Kitô Vua
Chị Nhung
384-5787
Liên Lạc các Ca Đoàn
Anh Tòng
202-7397
Giáo Khu 1–Giuse
Anh Thành
806-9852
Giáo Khu 2–Phêrô
Anh Nam
266-3140
Giáo Khu 3–Dũng Lạc
Ông Thanh
525-3456
Giáo Khu 4–Phục Sinh
Anh Minh
635-3435
Giáo Khu 5–Fatima
Anh Thành
349-8140
Giáo Khu 6–Thăm Viếng Chị Phượng
764-1384
Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Tân
627-5999
Bà Mẹ Công Giáo
Chị Hoa
529-0671
Tôn Vương Đức Mẹ
Bà Thông
392-0137
Huynh Đoàn Đa Minh
Ông Bình
682-8010
Liên Minh Thánh Tâm
Anh Hùng
425-1713
Legio Marie
Cô Kha
383-0732
Phong Trào Đền Tạ
Chị Lynn
812-2945
Gia Đình Đồng Công
Chị Tuyết
689-7282
Phong Trào Cursillo
Anh Hoàng
653-1972
Phong Trào Canh Tân
Chị Anh
595-3307
Hội Cao Niên
Ông Bình
682-8010
Hội Phụ Huynh
Anh Việt
605-9680
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278
Văn Phòng: Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga 383-4276
"Con Người đến... để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người." (Mc 10, 35-45)
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SỰ PHỤC SINH CỦA MỖI NGƯỜI
Lần hiện hình của Đấng Phục Sinh trên bờ hồ Ti-bê-ri-a diễn ra trong một khung
cảnh rất ư là đời thường! Hình như tác giả vẫn muốn lưu tâm độc giả mình tới vai
trò lãnh đạo của Phê-rô, kể cả trong các công việc vặt vãnh: các môn đệ khác vẫn
tôn trọng vai trò làm đầu của ông, thậm chí cả trong việc đi đánh cá. Thế rồi Đức
Ki-tô Phục Sinh hiện ra đứng trên bờ hồ trong một hình dạng rất đời thường, tầm
thường tới độ: ‘các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su”. Và như một gợi
ý để nhận ra mình, Đức Giê-su đã dùng tới sự kiện đánh cá, một công việc không
những thiết thân với bốn môn đệ đầu tiên, mà còn liên quan tới niềm tin của các ông
- cách riêng Phê-rô, vì nó gợi nhớ mẻ cá lạ ngày nào đã làm cho ông nhận ra con
người tội lỗi thấp hèn của mình (Lc 5:4-11). Lần này thì môn đệ Gio-an là người đã
phát hiện ra điều đó, nhưng trong một nội dung mới mẻ và sâu sắc hơn nhiều.
Nhờ cũng một mẻ cá lạ trên mặt hồ này, Phê-rô năm nào đã khởi đầu ơn gọi môn đệ
của mình bằng lời tuyên xưng đầy khiêm tốn: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là
kẻ tội lỗi!” nhưng rồi dần dà ông hầu như quên bẵng đi điều ấy. Những lần tuyên
xưng sau này của ông lại sặc mùi tự mãn, nặng tính chủ quan với những lời quyết
đoán chắc nịch; ông cam đoan mình sẽ trung thành bảo vệ Thầy đến cùng… Tông
đồ Phê-rô hùng hổ ngăn cản Thầy ra đi chịu chết; ông sắm gươm để chiến đấu vì
Thầy; ông nặng lời tuyên thệ: “dầu có phải vào tù hay phải chết với Thầy đi nữa,
con cũng sẵn sàng”. Đúng là Sa-tan đang sàng sẩy ông! Cạm bẫy ‘mất lòng tin’ lớn
nhất mà ông đang rơi vào, chính là để mình bị cuốn trôi xa khỏi lòng thương xót tha
thứ của Thiên Chúa, vì thái độ tự cao tự đại…; và hậu quả là: ông đã bị chìm ngập,
đã “rớt đài” trong sự phản bội chối bỏ Thầy.
Đức Ki-tô Phục Sinh hiện hình trên bờ hồ, cũng với một mẻ cá lạ khác, chính là lời
mời gọi Phê-rô (và các tông đồ khác) hãy chỗi dậy, tức là: hãy quay trở về từ thái độ
tự phụ ‘cam đoan sẽ trung kiên…, để rồi họ khiêm cung chỗi dậy đón nhận tình yêu
tha thứ đầy nhân ái của Thầy Chí Thánh. May mắn thay, Phê-rô đã chỗi dậy và đã
thực sự phục sinh! Gio-an cho thấy: cuối cùng thì Phê-rô đã nhận ra điều này cách
sâu xa hơn hết thảy các môn đệ khác. Cái tánh bộc trực của một Simon, con ông
Gioan (nghĩa là một Phê-rô trần tục) vẫn còn đó: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu
mến Thầy”. Nhưng tới lần thứ ba thì ông chỉ dám đáp lại câu hỏi: “Anh có yêu mến
thầy hơn các anh em này không?” bằng lời khiêm tốn: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ
mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”; có nghĩa là: Thầy biết con yếu đuối như thế
nào nhưng vẫn cố yêu mến. Cũng chính lúc đó, phải chỉ lúc đó mà thôi, vai trò lãnh
đạo tối cao của Phê-rô mới chính thức được chuẩn nhận: “Hãy chăm sóc các cừu mẹ
của Thầy”; nói cách khác: “hãy làm cho (lòng tin của) anh em anh nên vững mạnh”.
Quyền lãnh đạo Hội Thánh Phục Sinh được trao cho một Phê-rô phục sinh quả là
điều đáng đề cập tới!
Thế mới rõ: phục sinh phải là cuộc trở lại tận căn của mọi môn đệ Đức Ki-tô, bắt
đầu từ các thủ lãnh trong Hội Thánh…, kể cả các đấng nắm giữ vai trò kế vị Phê-rô
‘chăm sóc các cừu mẹ’. Tất cả mọi Ki-tô hữu chúng ta đều cần phải được phục sinh
ngay từ bây giờ, bởi vì phục sinh chính là nhận biết tội chết của mình, để được
quyền năng Chúa cho ‘vượt qua’ tới sự sống trọn hảo trong lòng thương xót cứu độ
của Thiên Chúa. Hết thảy Ki-tô hữu chúng ta đều phải là đoàn dân phục sinh ngay
từ bây giờ!
Và những người dẫn đầu đoàn dân phục sinh này, như Phê-rô, các Giám Mục và
Linh Mục… cũng phải là những con người phục sinh, cũng như chính mình đã từng
trải nghiệm cách sâu xa về tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa…, một tình yêu
đã vực mình chỗi dậy từ cõi chết.

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ
rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà
giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các
ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho
máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông
đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng
lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Đức
Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đã giết khi treo Người
trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài
làm thủ lãnh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel
được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là
nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà
Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!" Họ ra
lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được
nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các
ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan
vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông
đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị
kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung
hô rằng: "Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận
quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự,
vinh quang và lời chúc tụng". Tôi lại nghe mọi thọ tạo
trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung
hô rằng: "Chúc Đấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con
được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến
muôn đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", và hai mươi bốn
vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Đấng hằng sống
muôn đời.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa
Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau:
"Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael
quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai
môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo:
"Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi
cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng
đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng
đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn
đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các
con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa
không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền
thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi
lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền
nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói

là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy
xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo
lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ
hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và
bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt
được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên
bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm
mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không
rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không
ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người
đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho
các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ
ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ
cõi chết sống lại.
Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi
Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu
mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp:
"Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người
bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến
Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con
yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các
chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon,
con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô
buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu
mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi
sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con
hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật
cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi
đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người
khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không
muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách
nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy
đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

TÔNG SẮC NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT
Misericordiae Vultus
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Giám Mục thành Rô-ma
Tôi tớ của các tôi tớ Chúa cầu xin ân sủng,
Lòng Thương Xót và bình an của Chúa
cho tất cả những ai đọc Tông Sắc này (tiếp theo)
19.Ước chi lời tha thứ sẽ vươn tới được tất cả mọi người,
và lời mời gọi hãy để cho Lòng Thương Xót được hoạt
động nơi mình, sẽ đưa tới chỗ không có người nào không
mủi lòng. Lời mời gọi quay về của Cha, với sự nhấn
mạnh một cách mãnh liệt hơn, xin được hướng về tất cả
những ai đang ở xa Thiên Chúa vì lối sống riêng của
mình. Ở đây, Cha nghĩ một cách đặc biệt tới những
người nam và những người nữ mà họ là thành viên của
một tổ chức tội phạm mà tổ chức tội phạm ấy cũng đồng
nghĩa với những người đó. Để có được sự thiện hảo riêng

cho anh chị em, Cha xin anh chị em: Hãy thay đổi cuộc
sống của mình! Nhân danh Con Thiên Chúa, Đấng – mặc
dầu đã chiến đấu chống lại tội lỗi – nhưng không bao giờ
khước từ một tội nhân nào, Cha xin anh chị em điều ấy.
Anh chị em đừng sa vào chiếc cạm bẫy kinh khủng với
việc tin rằng, mọi sự trong cuộc đời đều tùy thuộc vào
tiền bạc, và rồi dẫn tới chỗ tin rằng, tất cả mọi thứ khác
đều không có giá trị, đều không có phẩm giá. Điều đó chỉ
là một ảo tưởng! Không ai có thể mang được tiền bạc
của mình sang thế giới bên kia. Và tiền bạc không dẫn
tới niềm hạnh phúc đích thực. Bạo lực, khi được sử
dụng, cũng sẽ không đưa tới sức mạnh đích thực, và rồi
hoàn toàn không bất diệt. Dù trước hay sau gì đi nữa, thế
nào cũng có lúc cuộc phán xét của Thiên Chúa sẽ đến
với tất cả, không người nào có thể trốn khỏi cuộc phán
xét ấy.
Tôi cũng hướng lời mời gọi như thế tới những người bảo
trợ và những người đồng lõa với sự tham ô. Vết thương
đang mưng mủ này của xã hội chính là một trọng tội
đang kêu thấu tới trời, vì nó hủy hoại nền tảng của cuộc
sống cá nhân và xã hội. Sự tham nhũng cướp đi mất
niềm hy vọng vào tương lai của con người, vì trong sự
tàn nhẫn và trong sự thèm muốn của mình, nó hủy hoại
những kế hoạch tương lai của những người yếu đuối, và
nghiền nát những người nghèo. Đó là một tội ác, mà nó
bắt đầu với việc xâm nhập vào trong những điều nho nhỏ
trong cuộc sống hằng ngày, rồi sau đó phát tán một cách
rộng rãi, và đôi khi trở nên rõ ràng như trong những vụ
việc lớn. Sự tham nhũng chính là một sự ở lỳ trong tội
lỗi, mà tội lỗi ấy nhắm tới việc thay thế Thiên Chúa với
ảo tưởng về quyền năng của tiền bạc. Nó là một công
việc của bóng tối, được hỗ trợ bởi sự nghi kỵ và quỷ kế.
Thánh Grê-gô-ri-ô Cả đã nói với lý do chính đáng rằng,
Corruptio optimi pessima (tham nhũng điều tốt nhất là
một sự tồi tệ nhất). Ngài nói như thế để chỉ ra rằng,
không có người nào được miễn nhiễm khi đối diện với
cơn cám dỗ ấy. Và để loại trừ nó ra khỏi cuộc sống riêng
tư cũng như cuộc sống công cộng, đòi hỏi phải có sự
khôn ngoan, sự canh chừng, sự trung thành với luật lệ,
cũng như phải có tính minh bạch và sự can đảm để đặt
ngón tay vào trong vết thương. Ai không chiến đấu một
cách công khai với sự tham nhũng thì sớm muộn gì
người ấy cũng sẽ trở thành những kẻ đồng lõa, và rồi sẽ
hủy hoại cuộc sống.
Đây là cơ hội thuận lợi để thay đổi cuộc sống của mình!
Đó là khoảnh khắc để làm cho mình được gây xúc động
từ trong con tim. Khi tận mắt chứng kiến những điều ác
đã bắt đầu, cũng như khi tận mắt chứng kiến những trọng
tội, điều đó có nghĩa là thời điểm đã đến để lắng nghe
tiếng than khóc của những con người vô tội mà người ta
đã cướp đi những điều tốt lành của họ, cướp đi phẩm giá
của họ, cướp đi mối thiện cảm hay cướp đi chính cuộc
sống của họ. Tiếp tục đi theo con đường tội ác thì chỉ là
nguồn cội của những ảo tưởng sai lạc và sự bi thảm. Sự

sống đích thực là một điều chi đó hoàn toàn khác. Thiên
Chúa không bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc giơ cánh
tay của Ngài ra. Ngài luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, và
kể cả Cha cũng như các anh em của Cha trong hàng
Giám mục và Linh mục, cũng luôn sẵn sàng lắng nghe
như vậy. Việc đón nhận lời mời gọi trở về và sự tuân
phục đức công chính sẽ chỉ đủ nếu như Giáo hội giới
thiệu Lòng Thương Xót.

SINH HOẠT GIÁO XỨ
Đóng Góp cho Công Cuộc Bác Ái: Thời gian Mùa
Chay vừa qua, Giáo Xứ chúng ta đã cùng nhau đóng góp
được một số tiền là $7,595.00, giúp cho Anh Chị Em
nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn, hoặc những em bé mồ côi,
thất học, tật nguyền… tại Việt Nam. Số tiền này đã được
chuyển qua Ban Bác Ái Dòng Đồng Công tại Thủ Đức,
Việt Nam để phân chia cho các Trại, các Trung Tâm theo
nhu cầu.
Đồng thời, chúng ta cũng tiếp tục Chương Trình góp
những dry foods (đồ ăn khô) giúp những Anh Chị Em
cần hỗ trợ tại địa phương Sacramento. Anh Chị HảiPhượng là người trực tiếp thu góp, và liên lạc với
Chương Trình Food Bank, họ đã cho biết tổng kết được
150 pounds thực phẩm từ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, Sacramento trao tặng.
Chân thành cám ơn tất cả Ông Bà Anh Chị Em đã quảng
đại chia sẻ hiện kim, hoặc đưa đồ khô tới Giáo Xứ, và
điều hành Công Cuộc Bác Ái thiết thực này. “Chúa
không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta.”
Chương Trình Năm Thánh: Chúa Nhật vừa qua kính
Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh, Giáo Xứ đã
dâng các Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, đã
cung nghinh Ảnh Thánh Lòng Thương Xót, và tổ chức
Giờ Cầu Nguyện đặc biệt để Tôn Thờ Thánh Thể và
Cảm Mến Lòng Chúa Thương Xót. Khoảng 250 Ông Bà
Anh Chị Em đã tham dự cách âm thầm, trang trọng và
sốt sắng.
Vào các Tối Thứ Sáu tuần thứ Hai trong Tháng, sẽ vẫn
có các Buổi Hội Thảo về Lòng Thương Xót như Chương
Trình Năm Thánh.
Ngoài ra, một số Anh Chị Em trẻ đang xin tổ chức Buổi
Cầu Nguyện theo cách thức các Thầy Dòng Taizé hằng
tháng tại Thánh Đường Giáo Xứ.
Legio Maria thông báo: Xin mời toàn thể Ông Bà Anh
Chị Em Quân Binh Hoạt Động cũng như Tán Trợ (đồng
phục) tới tham dự Ngày Đại Lễ Acias theo Thủ Bản, vào
Thứ Bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2016, tại Nhà Thờ Giáo
Xứ, từ 12:00pm trưa tới 04:00pm chiều. Chương Trình
sẽ gồm những giờ Tĩnh Tâm dọn Tâm Hồn sốt sắng, và
Dâng Mình cho Đức Mẹ. Kính mời.

