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CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A

GA 11,1-45

SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!
“Thầy là sự sống lại và là sự sống... 

Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)

Suy niệm: Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô. 
Tất cả câu chuyện rất phong phú về tình tiết và 
súc tích về nội dung này kết tinh ở sứ điệp mà 
Đức Giê-su trao cho cô Mác-ta: “Thầy là sự sống 
lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết 
cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ 
không bao giờ phải chết.”

Mời Bạn: Nếu bạn đã từng bàng hoàng trước 
cái chết của một người thân, và đã từng có lúc 
xao xuyến trước cái chết nhất định sẽ xảy đến 
với chính mình ở cuối đường đời này, thì sứ điệp 
trên kia dành cho bạn đó. Đức Giê-su là sự sống 
lại và là sự sống. Sẽ thật vô nghĩa nếu đó chỉ là 
chuyện riêng của Ngài, mặc kệ Ngài, cùng lắm 
là từ xa ta gửi cho Ngài ‘tấm thiệp’ chúc mừng 
(hằng năm, khi kết thúc Tuần Thánh, có lẽ?) – 
còn ta, ta cứ an phận mà chết trong vô vọng, 
thậm chí chết ngay khi còn đi, đứng, khóc, cuời 
trên cõi đời này! Không, Đức Giê-su là sự sống 
lại và là sự sống, đó là chân lý có liên quan đến 
khát vọng sống vĩnh cửu của mỗi người chúng 
ta. Bởi vì “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ 
được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không 
bao giờ phải chết.” Vâng, đối với người tin vào 
Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và cái 
chết chấm dứt cuộc sống này chỉ là cánh cổng 
họ bước qua để đi vào đời sống vĩnh cửu. Vấn 
đề duy nhất là: Bạn có tin thế không?
Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn thỉnh thoảng 
thầm thĩ - như một lời nguyện tắt - câu thưa của 
cô Mácta sau đây:
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, con tin Thầy là 
Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong 
thế gian. (Ga 11,27)
Trích trong Thánh Linh.net 

XIN CỘNG ĐOÀN LUÔN CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH COVID-19 CHÓNG QUA, 
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA GÌN GIỮ CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ VÀ TOÀN THẾ GIỚI

THỜI GIAN NÀY CHÚNG TA DÀNH NHIỀU GIỜ ĐỂ CẦU NGUYỆN 

KINH CẦU ĐỨC MẸ GUADALUPE TRONG CƠN DỊCH BỆNH.
Kinh khấn Đức Bà Guadalupe của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, được phổ biến cho các giáo 
phận tại Mỹ vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Kinh này đã được dịch ngay sang tiếng Việt, bản 
kinh tiếng Việt đã được lên trang mạng của HĐGMHK. Tạ ơn Chúa, cảm tạ Đức Mẹ Guadalupe 
là bổn mạng toàn cõi Mỹ châu. Trong kinh này có hai tước hiệu của Đức Trinh nữ Maria được 
lấy từ Kinh cầu Đức Bà: (1) “Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn” (Health of the Sick); (2) “Ðức Bà làm 
cho chúng con vui mừng” (Cause of our joy).

 
Lạy Thánh nữ Đồng trinh Guadalupe,
Nữ vương các Thiên thần,

và là Mẹ toàn cõi châu Mỹ.
Như những người con được Mẹ dấu yêu,
chúng con chạy đến cùng Mẹ,
xin cầu cùng Thánh Tử Giêsu,
như ngày xưa tại tiệc cưới Cana.
Lạy Mẹ hằng đoái thương,
xin cầu cho đất nước này và thế giới,
cho mọi gia đình và người thân yêu,
được các thiên thần phù hộ,
hầu thoát khỏi dịch bệnh lan tràn.
Xin cho những ai đã lâm bệnh
được chữa lành và giải thoát.
Xin nghe lời than khóc và lau sạch nước mắt
những người mỏng manh và sợ hãi,
để lòng tin tưởng của họ được phục hồi.
Xin dậy chúng con trong cơn thử thách này
biết thương yêu, nhẫn nại, và ân cần với 
nhau.
Xin giúp chúng con mang bình an của Chúa 
Giê-su
đến cho đất nước này và mọi cõi lòng.
Chúng con trông cậy đến cùng Mẹ,
tin rằng Mẹ thật giàu lòng cảm thông,
cứu kẻ liệt kẻ khốn và làm cho chúng con vui 
mừng.
Xin che chở chúng con trong tà áo Mẹ,
giữ chúng con trong vòng tay âu yếm,
giúp chúng con hằng cảm nhận tình thương
từ nơi Chúa Giê-su, Con lòng Mẹ. Amen.

BẢN KINH TIẾNG ANH

Holy Virgin of Guadalupe,
Queen of the Angels and Mother of the Ameri-
cas. We fly to you today as your beloved 
children.
We ask you to intercede for us with your Son,
as you did at the wedding in Cana.
Pray for us, loving Mother,
and gain for our nation and world,
and for all our families and loved ones,
the protection of your holy angels,
that we may be spared the worst of this illness.
For those already afflicted,
we ask you to obtain the grace of healing and 
deliverance. Hear the cries of those who are 
vulnerable and fearful, wipe away their tears 
and help them to trust.
In this time of trial and testing,
teach all of us in the Church to love one an-
other and to be
patient and kind.
Help us to bring the peace of Jesus to our land 
and to
our hearts.
We come to you with confidence,
knowing that you truly are our compassionate 
mother, health of the sick and cause of our joy.
Shelter us under the mantle of your protection, 
keep us in the embrace of your arms,
help us always to know the love of your Son, 
Jesus. Amen.

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng 
thương xót của Thiên Chúa. (Thánh Benedict) 
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 3/2020

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn 
trung thành vói Tin Mừng và ngày càng hợp 
nhât hơn.
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

    Quí Cụ quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng 
Đoàn ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh gặp nhiều 
khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng 
của Chúa, và vững tin theo Thánh ý Chúa

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
18 GIỜ NGÀY 27/03/2020

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BAN PHÉP 
LÀNH URBI ET ORBI CẦU NGUYỆN CHO 

THẾ GIỚI SỚM THOÁT DỊCH BỆNH
 Thứ sáu 27/03/2020, vào lúc 18 giờ (giờ 
Roma), Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành 
giờ cầu nguyện đặc biệt, kết thúc bằng việc ban 
phép lành Urbi et Orbi cho kinh thành Roma và 
toàn thế giới, trong bối cảnh dịch bệnh corona-
virus đang lan tràn trên khắp thế giới. Phép lành 
này chỉ được ban vào lễ Giáng sinh, Phục sinh 
và dịp bầu tân giáo hoàng.

Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức cầu 
nguyện nơi tiền đình đền thờ thánh Phêrô mà 
không có giáo dân, nhưng được trực tiếp truyền 
thanh, truyền hình.

Ngài mời gọi tín hữu khắp năm châu cùng hiệp 
ý cầu nguyện thông qua các phương tiện truyền 
thông. Nghi thức gồm việc dâng lời cầu nguyện, 
công bố Tin Mừng, thờ phượng Thánh thể, kết 
thúc là việc ban phép lành Urbi et Orbi.

Giáo hội đáp lại đại dịch coronavirus trên quy mô 
toàn cầu bằng nghi thức cầu nguyện trên khắp 
hoàn vũ. Nghi thức đặc biệt này còn nhằm ủi an 
các bệnh nhân để họ không cảm thấy không cô 
đơn.

Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa 
thánh cho biết những người tham dự thông qua 
hệ thống truyền thanh, truyền hình đều được ơn 
toàn xá theo các điều kiện được Tòa Xá giải Tối 
cao công bố. Ngoài ra, ơn toàn xá còn được mở 
rộng đến các bệnh nhân bị nhiễm virus hiện nằm 
điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà, cũng như các 
nhân viên y tế, thân nhân người bệnh, các tín 
hữu mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh, 
tham gia nghi thức Thờ phượng hoặc đọc Phúc 
âm ít ra là nửa giờ, lần hạt hoặc đi đàng Thánh 
giá, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, khẩn cầu 
Thiên Chúa toàn năng ban ơn chấm dứt đại 
dịch, đón nhận linh hồn các bệnh nhân qua đời 
về Nước Chúa. Vào giờ cầu nguyện, các tín hữu 
đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha, khấn xin Đức 
Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ơn lành cho 
toàn thế giới.

          LỊCH TRÌNH 
         CÁC THÁNH LỄ

Giáo xứ sẽ “LIVESTREAMS“ các 
chương trình phụng vụ qua trang mạng 

Saint Boniface Catholic Church Facebook.  
Tất cả các Thánh Lễ và nghi thức sẽ do các 

Cha và các thầy phó tế phụ trách.

Thứ Hai, 7:00 – 8:00 tối, Giờ Thánh 
(Holy Hour), Spanish

Thứ Ba, 7:00 – 8:00 tối, Giờ Thánh 
(Holy Hour), Việt Nam

Thứ Tư, 7:00 – 8:00 tối, Giờ Thánh 
(Holy Hour), English

Thứ Năm, 7:00 – 8:00 tối, Lần Chuổi Mân 
Côi (Rosary), ba ngôn ngữ

Thứ Sáu, 5:15 chiều, suy niệm 
14 Đàng Thánh Giá, English

Thứ Bảy, 6:30 chiều Thánh Lễ, Việt Nam

Chúa Nhật, 8:00 sáng Thánh Lễ (Spanish) 
và 9:30 sáng Thánh Lễ (English)

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Chúa Nhật tuần qua 

$5,189.00 và 35 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

     

Ngân sách Giáo Xứ cần hàng tuần
$25,500.00

TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH XIN QUÍ 
VỊ TIẾP TỤC QUẢNG ĐẠI ĐÓNG GÓP CHO  

GIÁO XỨ QUA WEBSITE

https://giving.ncsservices.org/App/Giving/
stbonifaceonline

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

DỊCH BỆNH COVID-19
GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN SẼ KHÔNG CÓ CÁC 
THÁNH LỄ CHO ĐẾN HẾT THÁNG BA, KHI CÓ 

THÔNG BÁO MỚI CỘNG ĐOÀN SẼ THÔNG BÁO 

BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
Phó Nội Vụ:               C.Nguyễn Thuỳ Linh       714-623-0048
PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
Phó  Ngoại Vu:                A.Nguyễn Rinh         714-829-0739
PT Phó Ngoại Vụ           A. Đỗ Minh Tuấn         714-254-0423  
Thư Ký                        A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
PT Thư Ký                C.Đinh Thanh Hương       714-886-0073
Thủ Quỹ                  C.Nguyễn Ánh Hồng          714-726-1105  
PT Thủ Quỹ        C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Kể từ hôm nay, sẽ không có nghi thức giải tội 
(trong các giờ đã định hàng tuần) cho đến khi 

có thông báo mới.

RỬA TỘI TRẺ EM 

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 
& lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D 

(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc 
phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng 
nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110 hoặc vào 
trang mạng của Cộng Đoàn Down Load đơn Rửa tội và 
nộp vào văn phòng Giáo Xứ. Chúng tôi sẽ liên lạc với 
quí vị  

GHI DANH PHÒNG HỌP CÁC HỘI 
ĐOÀN 2020-2021

Đăng ký (ghi danh) phòng cho các hội đoàn 
sinh hoạt. Nếu ban/nghành/đoàn thể nào cần 
phòng để sinh hoạt, xin điền đơn và gởi đến cô 
Julie Garcia tại email: stboniface120@aol.com 
trước ngày 17 tháng 4 (hoặc sớm hơn nếu có 
thể).
Xin lưu ý, trong thời gian phòng ngừa dịch 
bệnh (COVID-19), văn phòng giáo xứ cũng giới 
hạn các hoạt động, và chúng ta vẫn có thể liên 
lạc qua email.
Đơn đăng ký xin hỏi qua email: 
quangkatiele@gmaill.com

TRI ÂN
 Cha Quản Nhiệm và  Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn Chân Thành Tri Ân: 
                   CÔ CHÚ THƯ
 Đã đi lấy Hiệp Thông và bỏ bản tin hàng 
tuần của Cộng Đoàn trong nhiều năm qua, 
nay Cô Chú đã lớn tuổi nên bất tiện khi lái 
xe, Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp 
việc trên   
 Nguyện xin Thiên Chúa & Đức Mẹ Mông 
Triệu gìn giữ Cô Chú và gia quyến luôn 
An Mạnh. Tri Ân Tri Ân

TÌM NHÂN TUYỂN 
 Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp 
Cộng Đoàn phụ trách đi lấy hiệp thông trên 
trung tâm Công Giáo, xin quí Ông Bà Anh Chị 
Em liên lạc Ban Chấp Hành để biết thêm chi 
tiết 
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