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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YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học mới về tình yêu; đồng
thời cũng chỉ ra cho chúng ta thấy điểm khởi nguồn và phát xuất tình yêu, đó là lòng
thương xót. Lời mời gọi: “Hãy yêu như Thầy” mà Đức Giêsu trăng trối cho các môn
đệ thì cũng là tâm tư mà Ngài muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta.
Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và tập sống tinh thần yêu
thương ấy ngang qua một nghĩa cử xót thương cụ thể với những người mà chúng ta
hay gọi là kẻ thù của mình. Bởi vì yêu được kẻ thù, ấy là chúng ta đang thực thi cốt
lõi của tình yêu, là phản ảnh lòng dạ thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của
mình cách rõ nét nhất.
Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều đó, trước tiên, chúng ta phải thay đổi
quan điểm và tên gọi cho phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Khi dùng từ kẻ thù, ấy là
lối nói có tính tiêu cực, và vô hình chung, ta coi đối phương là kẻ mà chắc chắn phải
tiêu diệt! Vì thế, muốn yêu kẻ thù, chúng ta nhất định phải thay đổi cách gọi, quan
điểm và lối nhìn.
Thứ đến, khi người anh chị em chúng ta xúc phạm đến ta, hãy coi nhẹ lỗi của
họ, đừng thổi phồng như bong bóng. Nhiều khi cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của
người anh em để dễ thông cảm cho hành vi của họ hơn. Nhìn thấy lỗi của anh em gây
ra cho mình, ngay lập tức, cẩn trọng và hồi tâm suy nghĩ: có bao giờ cũng cùng lỗi
đó, mình đã gây ra cho người khác không? Đôi khi lỗi của mình nặng hơn chăng?
Hay điều mà người anh em đang gây ra cho mình có lẽ đúng! Nếu đúng, tại sao không
biết cám ơn, nếu sai, sao phải hận thù cho khổ tâm!
Tiếp theo, noi gương Đức Giêsu trên thập giá, không ngớt cầu xin Chúa Cha
tha cho kẻ hại mình. Vì thế, khi gặp phải những người hại ta, hãy cầu nguyện cho họ.
Xin cho họ và ta được bình an. Hành vi này thật cao quý, vì hơn bao giờ hết, trong
tận cùng của khổ đau, chúng ta lại thật hạnh phúc vì đang được diễm phúc tham dự
vào công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa cách cụ thể.
Cuối cùng, khi bị hiểu lầm, vu khống, phân biệt, thậm chí bách hại bằng tư
tưởng, miệng lưỡi hay đòn vọt và chết chóc, ta hãy vui mừng, bởi lẽ, đó là lúc ta được
tôn vinh vì đang được hiệp thông với Đức Giêsu chịu đóng đinh.
Nhưng với lời mời gọi: “Yêu như Thầy”, Đức Giêsu muốn đột phá và đi đến
tận căn của tình yêu.
Chữ “như” ở đây không phải là liên từ để so sánh hai vế, mà nó có một ý nghĩa
rất đặc biệt, đó là mở ra nguồn gốc của tình yêu. “Yêu như Thầy”, tức là lấy khuôn
mẫu tình yêu giữa Đức Giêsu với Chúa Cha và giữa Ngài với các môn đệ, để các ông
cũng yêu nhau và yêu mọi người như chính mình đã chứng kiến và được yêu.
Vậy “yêu như Thầy đã yêu” là hạ mình như một người tôi tớ. Tự hủy mình ra
không và từ bỏ cái tôi ích kỷ. Yêu với một tình yêu phát xuất từ lòng dạ xót thương
chứ không phải một thứ tình yêu vụ lợi, thực dụng, chụp giật. Yêu với một thái độ
cảm thông, phục vụ chứ không phải bố thí, ban phát, thương hại. “Yêu như Thầy” là
không chấp nhất, coi người làm hại mình là bạn và sẵn lòng tha thứ tất cả. Đỉnh cao
của tình yêu này chính là chết thay cho người khác, đây chính là một tình yêu cao cả.
Với tất cả những nét đặc thù trên đã làm nên điểm mới của luật yêu thương mà
Đức Giêsu mời gọi các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra,
Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên
bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua
nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi
mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn
chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin
theo.
Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi
rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi
từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài
đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài
mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn,
thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các
ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất
cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan
đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi
Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho
tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng
phán ra: "Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính
Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở
mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn
than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì
các việc cũ đã qua đi". Và Đấng ngự trên ngai vàng đã
phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây
giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh
hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi
Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi
chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa
thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy
yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì
các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này
mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là
nếu các con yêu thương nhau".
Tiền Công Đức Tuần 17 tháng 4 năm 2016: $7.945.00

TÔNG HUẤN NĂM THÁNH
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)
21.Như vậy, Lòng Thương Xót không đứng trong sự trái
ngược với đức công chính. Hơn nữa, Lòng Thương Xót
còn diễn tả cách xử sự của Thiên Chúa đối với tội nhân
mà Ngài giới thiệu cho họ một khả năng tiếp theo để thống
hối, để trở về và để tin. Kinh nghiệm của Ngôn Sứ Hô-xê
giúp chỉ ra cho chúng ta thấy, đức công chính trổi vượt lên
theo hướng Lòng Thương Xót như thế nào. Vị Ngôn Sứ
này thuộc về một trong những chương bi ai nhất của lịch
sử dân tộc Israel. Vương quốc đang đứng sát ngay trước
sự hủy diệt. Dân đã phá vỡ giao ước, đã xa rời Thiên Chúa
và đã đánh mất niềm tin vào các tổ phụ. Theo lý luận của
con người, sẽ chỉ có công lý nếu như Thiên Chúa nghĩ tới
việc cự tuyệt dân tộc bất trung này. Người ta đã không
tuân thủ giao ước đã được ký kết và do đó, xứng đáng bị
trừng phạt, xứng đáng bị đưa đi lưu đầy. Những lời của vị
Ngôn Sứ minh chứng cho điều đó: „Nó sẽ không trở về Aicập nữa, nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu
về với Ta“ (Hs 11,5). Thế nhưng, sau sự phản ứng đầu tiên
này, tức sự phản ứng cần tới đức công chính, vị Ngôn Sứ
đã cải biến sự lựa chọn từ ngữ của mình một cách căn bản,
và đã mạc khải dung nhan đích thực của Thiên Chúa:
„Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không
hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-raim nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến
trong cơn thịnh nộ“ (Hs 11,8-9). Thánh Augustino cũng
nói giống hệt như thế khi Ngài chú giải những lời này của
vị Ngôn Sứ: „Việc Thiên Chúa kìm nén cơn giận của Ngài
lại thì dễ hơn là việc Ngài rút lại Lòng Thương Xót của
mình.“ Quả là đúng như vậy. Cơn giận của Chúa chỉ kéo
dài trong giây lát, nhưng Lòng Thương Xót của Ngài thì
bền vững đến muôn đời.
Nếu Thiên Chúa cứ dừng lại mãi trong đức công bình, thì
rồi Ngài sẽ chẳng còn là Thiên Chúa nữa, đúng hơn, sẽ
nên giống như những người đòi hỏi phải tuân thủ lề luật.
Chỉ một mình đức công bình thôi thì không đủ, và kinh
nghiệm dậy chúng ta rằng, ai chỉ hiệu triệu nó, người ấy
sẽ lâm vào nguy cơ, thậm chí hủy hoại nó. Vì thế, Thiên
Chúa vượt lên trên đức công bình với Lòng Thương Xót
và sự tha thứ. Điều này không hề có nghĩa là xem thường
đức công bình hay làm cho nó trở nên không cần thiết.
Hoàn toàn trái lại. Ai mắc phải một lỗi lầm, người ấy phải
chịu án phạt. Nhưng án phạt này không phải là điểm kết
thúc, nhưng là sự khởi đầu của việc hoán cải, trong đó
người ta có kinh nghiệm về sự trìu mến của ơn tha thứ.
Thiên Chúa không khước từ đức công bình. Nhưng Ngài
đặt nó vào trong một mối liên hệ lớn hơn, và vượt lên trên

nó, đến độ người ta có kinh nghiệm về Tình Yêu, mà Tình
Yêu ấy chính là nền tàng của đức công bình đích thực.
Chúng ta phải rất chăm chú nhìn vào điều mà Thánh Phaolô mô tả, để chúng ta không sa vào những lầm lỗi mà
Thánh Tông Đồ đã chỉ trích những người Do-thái sống
cùng thời với Ngài: „Họ không nhận biết rằng chính Thiên
Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách
nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân
theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công
chính. Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Đức Ki-tô, khiến
bất cứ ai tin đều được nên công chính“ (Rm 10,3-4). Đức
công bình ấy của Thiên Chúa chính là Lòng Thương Xót,
nó được ban cho tất cả như là ân sủng, nhờ vào sự chết và
sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Như vậy, Thập Giá
chính là phán quyết của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta
và thế giới, vì nó trao tặng cho chúng ta sự khôn ngoan
của Tình Yêu và của sự sống mới.

SINH HOẠT GIÁO XỨ
Giờ Cầu Nguyện Taizé:
Dịp Lễ Chúa Tình Thương năm nay (Chúa Nhật 3 April)
Giáo Xứ đã tổ chức Buổi Cầu Nguyện Năm Thánh tôn thờ
và cảm mến Lòng Thương Xót Chúa. Buổi Cầu Nguyện
qui tụ khoảng 120 Ông Bà Anh Chị Em với bầu khí trang
trọng, sốt sắng, đã để lại một số ấn tượng tốt.

Tiếp tục ý hướng và lòng sốt sắng đó, Ban Thánh Ca (gồm
các Ban Điều Hành 6 Ca Đoàn của Giáo Xứ) sẽ đứng ra
tổ chức một số buổi Cầu Nguyện Taizé vào các chiều
Chúa Nhật thứ Tư trong tháng.
Buổi Cầu Nguyện đầu tiên vào Chúa Nhật này, ngày
24 tháng 4 năm 2016, từ 7:00pm tới 8:00pm, tại Nhà
Thờ Giáo Xứ.
Thân mời tất cả Quí Ông Bà, nhất là các Anh Chị Em trẻ,
các Thành Viên của các Ca Đoàn hân hoan tới tham dự,
để cảm mến Lòng Thương Xót Chúa, để Lắng Nghe Tiếng
Người, và để Thăng Tiến Cuộc Sống Tâm Linh cá nhân.
Giờ cầu nguyện sẽ chỉ thắp nến, nên Anh Chị Em nào
muốn góp thêm nến riêng của mình, xin cứ tự nhiên tham
gia.

Tiệc Tri Ân Cha Mẹ:
- Nhân dịp mừng ngày Hiền Mẫu, Đoàn TNTT Kitô Vua
sẽ bán vé/ tickets cho ngày Phụ Mẫu/ Parent
Appreciation Dinner / Đêm Dạ Tiệc & Gây Quỹ.
- Saturday May 7, 2016 @ 6:30pm, Church.
$15/vé (Food & Entertainment)
Trẻ em dưới 6 tuổi vào cửa miễn phí
- Vé sẽ được bán vào cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chúng con kính mời và mong sẽ bán hết 500 vé. Mọi chi
tiết xin liên lạc Trưởng Tân (916) 627-5999.
Công Cuộc Bác Ái: Thể hiện Lòng Thương Xót trong
Năm Thánh, Mùa Chay vừa qua, Giáo Xứ đã gom góp
được số tiền $7,595.00 gửi về giúp Việt Nam qua Văn
Phòng Truyền Giáo Dòng Đồng Công, Thủ Đức.
Ngoài ra, Nhóm ACE CRH tiếp tục hoạt động bác ái qua
Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương như mấy emails
dưới đây:
Kinh Chao Sr. Lan,
Con la Chi’ & Tran, trong nhom Children Reaching
Home (CRH) o Sacramento, CA. Con muon lien lac voi
So ve van de mua may nuoc da cho nha dong. Con co
goi So hom qua toi thu ba ben My luc 10:00dem. Nhung
So ko bat may. Neu duoc So cho con biet gio nao goi
cho So duoc…
Xin Chua chuc lanh va dong hanh cung So va cac em
trong dong.
Trong Kinh
Con Chi’ & Tran.
Chao anh. Anh khoe khong?
cam on anh trua nay 19/4 sr Thanh da nhan duoc
$8000usd, (lan 2) tong so tien nhan ca hai lan du
$15,000usd. (so tien an nhan giup de lam may da, co
them thu nhap de nuoi cac em khuyet tat) cuoi thang 6
nay, sr Lan se bao cao trong 3 thang chung em se thu
nhap duoc bao nhieu cho anh va quy an nhan biet de moi
nguoi cung mung.
chung em rat vui va ta on Chua dong thoi cung xin het
long cam on anh va quy an nhan, chung em biet lay gi de
den tra on to lon nay, chi biet cau xin Chua chuc lanh va
tra cong boi hau tren anh va quy an nhan.
Thua anh, hom truoc em co gui thu cho cha, cha co hoi
am thu cho em, ngai cung vui lam, uoc gi trong tuong lai
cha va giao xu se giup cho cac em khuyet tat cua chung
em nhieu hon nua.
kinh chuc anh vaf quy an nhan suc khoa va co nhieu
niem vui trong su an bai cua Thien Chua giau long
Thuong Xot.
tran trong
sr Lan

