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VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ 
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 

ĐT. 972-446-3461 
Khẩn cấp 520-465-4414 

Fax 972-446-9551 
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.  

Carrollton, TX 75006 
www.thanhtamdallas.org 

 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,  
12:30 trưa (trong mùa học)  

và 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước) 
Ngày thường: 6:30 chiều.  
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00 

Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều  
và 6:30 (chiều ngày hôm trước) 

 
BÍ TÍCH RỬA TỘI 

3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng 
 

BÍ TÍCH GIẢI TỘI 
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy 

 
BÍ TÍCH HÔN NHÂN 

Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và 
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân. 

 
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH 

Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ 
 

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ 
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, 
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ 
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha 
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vụ để gia 
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa. 

 THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 15 NĂM 2019-APR 14, 2019 - CN LỄ LÁ - NĂM C  

 

VINH QUANG CỦA THẬP GIÁ 
Kính thưa Quý ÔB và ACE,  
“Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.”Chúng ta 
bắt đầu vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá. Đây là đỉnh điểm của năm phụng 
vụ vì chúng ta mừng kính mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân 
loại và cho từng người chúng ta qua cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa 
Giêsu. 
Bài Thương Khó của Đức Giêsu được đọc trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá và ngày 
thứ Sáu tuần thánh. Có rất nhiều điều để chúng ta suy gẫm, học biết và cảm nếm 
tình yêu bao la Chúa đã và vẫn đang thực hiện cho chúng ta để rồi chúng ta cần 
phải đáp trả đón nhận để được hưởng ơn cứu độ tràn đầy nơi Chúa Giêsu. 
Chúng ta có thể nói đến hai điểm nổi bật. Đó là sự khiêm hạ và sự vâng phục 
của Đức Giêsu. Ngài khiêm hạ chấp nhận đón lấy thân phận của Người Tôi Tớ 
Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc I. Ngài bị đánh, giật râu, bị nhạo cười, 
khinh chê, phỉ nhổ và rồi bị giết chết một cách nhục nhã.  
Sự khiêm hạ còn ở chỗ là Ngài đã chấp nhận hủy bỏ chính mà mà nhận lấy thân 
phận tôi đòi. Địa vị cao cả của một Đấng là Thiên Chúa mà Đức Giêsu lại sẵn 
sàng chấp nhận đi xuống để trở thành người phàm mà còn chấp nhận bị coi là 
phường tội lỗi.  
Tất cả sự khiêm hạ này nối kết với sự vâng phục của Đức Giêsu đối với đường 
lối Thiên Chúa. Ngài không chống, không cưỡng lại và cũng không thoái lui. 
Ngài tự nguyện muốn thi hành thánh ý Chúa trọn vẹn nhất và bằng trọn trái tim 
tình yêu của Ngài.  
Chính nhờ tình yêu của Đức Giêsu được biểu lộ qua sự khiêm hạ và vâng phục 
này mà Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ơn cứu độ được tuôn trào tràn đầy trên 
nhân loại.  
Chúng ta học noi Chúa Giêsu và đáp trả bằng đời sống tình yêu tự nguyện, hiến 
dâng, khiêm hạ và vâng phục để tình yêu cứu độ luôn tràn đầy trong tâm hồn, 
cuộc sống chúng ta và lan tỏa đến tha nhân. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa 
Kitô mang lại niềm vui cứu độ đích thật và tràn đầy cho chúng ta. 
 

Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. 
Chính xứ 

        

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
14-4: Chúa Nhật Lễ Lá 
15-4: Thứ Hai Tuần Thánh  
16-4: Thứ Ba Tuần Thánh 
17-4: Thứ Tư Tuần Thánh 
18-4: Thứ Năm Tuần Thánh 
19-4: Thứ Sáu Tuần Thánh 
20-4: Thứ Bảy Tuần Thánh 
21-4: Chúa Nhật Phục Sinh 
LỄ TRUYỀN DẦU 
Thánh lễ Truyền Dầu (Chrism Mass) của Giáo phận Dal-
las được cử hành vào thứ Ba Tuần Thánh, ngày 16/4/2019 
lúc 5:00 pm. Cha xứ và thầy Phó tế sẽ tham dự Thánh lễ 
Truyền Dầu này nên không có thánh lễ chiều ở tại giáo 
xứ. 

ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU MỘT SỐ NGÀY 
Vì cha xứ cần giúp giải tội cho các xứ đạo nên các thánh 
lễ chiều sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 6:00 pm của 
ngày: Thứ Năm (ngày 21/3), thứ Năm (ngày 11/4), thứ Tư 
(ngày 17/4). 

ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU THỨ BẢY NGÀY 27/4/2019 
Vì giáo xứ tổ chức Crawfish Night vào thứ Bảy, ngày 
27/4/2019, nên thánh lễ chiều được cử hành sớm hơn 
thường lệ vào lúc 5:00 pm. 

KHÔNG CÓ LỄ THIẾU NHI VÀ SINH HOẠT TNTT 
VÀO CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
Vào Chúa nhật Lễ Lá, ngày 14/4/2019, các em thiếu nhi 
sẽ dự lễ vào lúc 11:00 am và sau đó sẽ đi đàng thánh giá 
chung của Trường GLVN. Không có lễ Thiếu Nhi và cũng 
không có sinh hoạt thiếu nhi Thánh Thể vào ngày Chúa 
nhật Lễ Lá. Xin phụ huynh vui lòng đón các con em vào 
lúc 1:30 pm. 

MỘT SỐ VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC MÙA 
CHAY 
1. Hàng tuần tại nhà thờ vào thứ Sáu trước khi giờ lễ 

chiều có đi đàng thánh giá. 
2. Nên thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, cầu 

nguyện. 
3. Có việc hy sinh cụ thể theo thói quen tốt của giáo xứ 

là dành tiết kiệm $1.00/ngày để giúp cho người 
nghèo tại Việt Nam. 

CHÚC MỪNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 2019 
Giáo xứ sẽ chúc mừng cho các em tốt nghiệp high school 
và college năm 2019 này. Xin quý phụ huynh của các em 
hay các em liên lạc với anh Nguyễn Thành Thomas (214) 
315-0500 hay chị Bạch Phương (469) 363-3650 để giáo 
xứ sớm có danh sách đầy đủ để chúc mừng cho các em 
trong Thánh lễ 11:00 am của Chúa nhật, ngày 5/5/2019. 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 7/4/2019: Giáo xứ nhận được $6,672 
(bao gồm $5,275 trong phong bì, $1,256 không phong bì 
và $141 của Thiếu Nhi). 
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng 
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng 
đại. 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
4/2019 
Ý chung: Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những 
người cộng tác của họ tại các nơi đang diễn ra chiến 
tranh. 
Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người hoạt 
động nhân đạo tại các nơi đang diễn ra chiến tranh, là 
những người chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để cứu 
giúp những người khác. 

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 
Galilê – Giêricô – Giêrusalem – Emmaus – Masada – 
Biển Chết (Dâng lễ trong Mộ Chúa và lập lại lời Hôn 
Ước tại Cana). Thời gian: Ngày 22 – 31 tháng 10 năm 
2019. Chi phí: $3,295 USD/người. Linh hướng: LM. 
Phanxicô Assisi Đặng Phước Hòa, CSsR.  
Liên lạc để biết thêm chi tiết: Cô Lộc Đỗ (832) 561 – 
0464 hoặc LM. Đặng Phước Hòa, CSsR. (714) 606 – 
9142. 

CHÚC MỪNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 
2019 
Giáo xứ sẽ chúc mừng cho các em tốt nghiệp high school 
và college năm 2019 này. Xin quý phụ huynh của các em 
hay các em liên lạc với anh Nguyễn Thành Thomas (214) 
315-0500 hay chị Bạch Phương (469) 363-3650 để giáo 
xứ sớm có danh sách đầy đủ để chúc mừng cho các em 
trong Thánh lễ 11:00 am của Chúa nhật, ngày 5/5/2019. 
DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN 
Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và 
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia 
Đình Dâng Hoa Tạ Ơn: 

Anh chị Hậu & Lan - Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse 
John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức Mẹ, 
Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn 
Dustin Đoan & Huyền - Dâng hoa Tạ Ơn 
Gia đình Thư & Kiệt - Dâng Hoa Tạ Ơn 
Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Thánh Giuse 
Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh 
Giuse 

GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN 
GỌI 
14/4: Gia đình Nguyễn Đình Xít 
28/4: Gia đình Hoàng Ngự 
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 GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
** Thứ Bảy 13/4 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn  
** Chúa Nhật 14/4 
Lễ 9 AM: Gia đình Hữu Nghĩa Lê  
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ 
** Thứ Bảy 20/4 
Lễ 8:30 PM: Các tân tòng   
** Chúa Nhật 21/4 
Lễ 9 AM: Gia đình Minh Thái Nguyễn 
Lễ 11 AM: Gia đình TonyMai Nguyễn 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Để giúp cho việc bầu chọn Hội Đồng Mục Vụ được tốt, 
xin mọi giáo dân cùng cầu nguyện và tìm hiểu. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
MỤC VỤ (theo Guidelines của Giáo phận Dallas) 

Là người công giáo Roma đã được Rửa tội và Thêm 
sức 
Là thành viên ghi danh và tham gia thường xuyên 
trong giáo xứ. 
Có hiểu biết về Hội thánh và tha thiết với Hội thánh 
theo các nguyên tắc của Công đồng Vatican II. 
Tha thiết với cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và biện 
phân để làm căn bản cho các quyết định. 
Sẵn sàng để học hỏi huấn luyện thêm. 
Sẵn sàng dành thời giờ cho các buổi họp và thời giờ 
cần thiết cho giáo xứ. 
Có khả năng giữ được tình bác ái Kitô hữu và cởi mở 
cho mọi góc nhìn, thậm chí trong những lúc có xung 
khắc. 
Biết giữ kín khi cần thiết. 

HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ (PASTORAL PLAN-
NING) 
Các Bước: 
a. Lắng nghe các nhu cầu của con người và thực hiện 

luôn các đánh giá về sinh hoạt của giáo xứ. 
b. Phát triển những hướng đi rộng và ưu tiên cho tương 

lai, trong cái nhìn về các nhu cầu đã được bày tỏ. 
c. Đưa ra những hướng giải quyết linh động để hoàn tất 

những ưu tiên. 
d. Bảo đảm việc thực hiện các hướng giải quyết. 
e. Lượng giá sự tiến triển trong việc đạt được các ưu 

tiên. 
Khi thực hiện quyết định trong 5 phần trên, thông tin đến 
các giáo dân là điều quan trọng. Các giáo dân nên biết 
đến những ưu tiên của giáo xứ. 
Công Việc Của Hội Đồng Mục Vụ 
Công việc của hội đồng mục vụ, trong sự tham khảo với 

các nhóm hội khác của giáo xứ, tập trung sức mạnh của 
mình vào phần a và b của các bước ở trên. Công việc chú 
trọng vào: 
a. Nhận định các nhu cầu của cộng đồng, và 
b. Đưa ra những hướng đi rộng, các ưu tiên, và chính 

sách mà nói lên sứ mạng tổng quát của giáo xứ và xác 
định mức độ cam kết năng lực của giáo xứ: nhân lực, 
tài chánh và vật liệu. (Thu Chi Tài Chánh hàng năm 
của Giáo xứ nên dựa trên các ưu tiên này.) 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2019 
* Lễ Lá (14/4): Có hai Thánh lễ 9:00 am và 11:00 am. 
Các em Thiếu nhi dự lễ 11:00 am và đi đàng thánh giá 
sau đó. 
*Thứ Năm Tuần Thánh (18/4) 

7:00 pm: Thánh lễ Tiệc Ly 
Sau Thánh lễ, có chầu chung của Giáo xứ và các 
đoàn thể như sau: 
Sau thánh lễ đến 9:00 pm: Đoàn TNTT Gioan Phaolô 
II  
9:00 pm – 9:30 pm: Ca đoàn Phục Sinh  
9:30 pm – 10:00 pm: Ca đoàn Ngôi Lời 
10:00 pm – 10:30 pm: Hội Các Bà Mẹ 
10:30 pm – 11:30 pm: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 

Sau đó Thánh Thể Chúa sẽ được rước sang phòng tập 
hát của Ca đoàn Ngôi Lời. Chầu của các cá nhân tại 
phòng này từ 8:00 am – 12:00 pm của ngày Thứ Sáu 
tuần thánh.  
* Thứ Sáu Tuần Thánh (19/4): giữ luật ăn chay, 
kiêng thịt 

3:00 pm: Bắt đầu Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa 
Thương Xót 
6:00 pm: Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời 
7:00 pm: Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó 
Chúa Giêsu. 

(Cộng đoàn có thể tiếp tục kính thờ Thánh giá sau Nghi 
thức trong nhà thờ đến 10:00 pm và vào ngày hôm sau, 
thứ Bảy, từ 8:00 am cho đến 12:00 pm) 
* Thứ Bảy Tuần Thánh (20/4): 

8:30 pm: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 
* Chúa Nhật Phục Sinh (21/4): 

Có 2 Thánh lễ (9:00 am và 11:00 am). Sau Thánh lễ 
9:00 am có Easter Egg Hunting cho các Thiếu Nhi 
lúc 10:30 am. Giáo xứ có Easter Picnic mừng Chúa 
Phục Sinh từ 10:30 am đến 1:00 pm tại nhà thờ. Xin 
kính mời tất cả mọi cá nhân, gia đình và đoàn thể 
cùng tham gia chung vui mừng lễ Chúa Phục Sinh 
với nhau.  

(Các em nhỏ sẽ được hướng dẫn chơi các trò chơi. Xin 
quý phụ huynh lưu ý chuẩn bị đồ mặc chơi ngoài trời, 
nón, lotion,… cho mình và các em nhỏ.) 
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 

Tuần April 7, 2019    
1770. Acct # 1527: Pledge $10,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $1,000.00 
1771. Acct # 1406: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1772. Acct # 1295: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $250.00 
1773. Acct # 1170: Dâng cúng $20.00 
1774. Acct # 1416: Pledge $5,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1775. Acct # 1844: Pledge $12,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $30.00 
1776. Acct # 1555: Dâng cúng $2,000.00 
1777. Acct # 1285: Pledge $3,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $500.00 
1778. Acct # 1508: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1779. Acct # 1838: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1780. Acct # 1730: Pledge $8,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $133.00 
1781. Acct # 9306-Crawfish Night: Dâng cúng $2,000.00 
1782. Acct # 1005: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1783. Acct # 1768: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1784. Acct # 1420: Pledge $10.00; Dâng cúng tiếp $100.00 
1785. Acct # 10013: Dâng cúng $200.00 
1786. Acct # 1193: Dâng cúng $3,000.00 
1787. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00 
1788. Acct # 1816: Pledge $10,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1789. Acct # 1270: Dâng cúng $20.00 
1790. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00 
1791. Acct # 1552: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1792. Acct # 1087: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1793. Acct # 1064: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
1794. Acct # 1953: Pledge $2,200.00;  
 Dâng cúng tiếp $150.00 

1795. Acct # 1156: Pledge $12,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
1796. Acct # 1457: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1797. Acct # 1824: Dâng cúng $1,000.00 
1798. Acct # 1325: Pledge $20.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
1799. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00 
1800. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00 
1801. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00 
1802. Acct # 1497: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
1803. Acct # 1704: Dâng cúng $5.00 
1804. Acct # 1839: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
1805. Acct # 1589: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00 
1806. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00 
1807. Acct # 1706: Dâng cúng $20.00 
1808. Acct # 1772: Pledge $5,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1809. Acct # 1868: Dâng cúng $1,000.00 
1810. Acct # 1052: Dâng cúng $500.00 
1811. Acct # 1838-Crawfish Night: Dâng cúng $1,000.00 
1812. Acct # 1878: Dâng cúng $50.00 
1813. Acct # 1035: Pledge $6,060.00;  
 Dâng cúng tiếp $135.00 
1814. Acct # 1429: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1815. Acct # 1618: Pledge $3,600.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1816. Acct # 1050: Pledge $4,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1817. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00 
1818. Acct # 1745: Pledge $4,010.00; Dâng cúng tiếp $10.00 
1819. Acct # 1878: Dâng cúng $60.00 
1820. Acct # 1845: Pledge $7,200.00;  
 Dâng cúng tiếp $120.00 
1821. Acct # 1409: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $200.00 
1822. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
1823. Acct # 1013: Dâng cúng $20.00 
1824. Acct # 1966: Pledge $20,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $5,000.00 
1825. Acct # 1160-PEW: Dâng cúng $2,000.00 
1826. Acct # 1076: Dâng cúng $1,000.00 
1827. Acct # 1556: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00 
1828. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1829. Acct # 1223: Dâng cúng $50.00 
1830. Acct # 1721: Pledge $6,000.00;  
 Dâng cúng tiếp $100.00 
1831. Acct # 1685: Dâng cúng $10.00 
1832. Acct # 1609: Dâng cúng $10.00 
1833. Acct # 1675: Dâng cúng $10.00 
1834. Acct # 1726: Dâng cúng $10.00 
1835. Acct # 1363: Dâng cúng $40.00 
1836. Acct # 1972: Dâng cúng $5.00 
1837. Acct # BNB: Dâng cúng $3,461.00 

Cho đến April 7, 2019:  Tổng số hứa dâng cúng: 
$1,970,420.37; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình 
Quỹ Xây Dựng: $1,268,059.23. 
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NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN 
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông 
vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với 
anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi 
trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43) 

Suy niệm: “Hai tên gian phi” cùng bị treo trên thập giá 
có cùng một xuất phát điểm: một vị trí lơ lửng, đầu không 
đội trời, chân không đạp đất. Thế mà điểm đến của hai 
người thật khác biệt nhau. Thật thế, người trộm thứ nhất, 
với tâm trạng một kẻ ngạo mạn trong bước đường cùng, 
đã thách thức Đức Giê-su xuống khỏi thập giá để anh ta 
cũng được xuống cùng. Anh ta đã “nhìn xuống” vực sâu 
tuyệt vọng mà anh đang rơi xuống. Ngược lại, anh trộm 
thứ hai đã “nhìn lên.” Không còn gì để mất, nhưng anh lại 
khám phá niềm hy vọng tối hậu của mình nơi Đức Giê-
su. Anh đặt tất cả niềm tin của mình vào lòng thương xót 
và sự khoan dung của Thiên Chúa được hiện thân nơi 
Đức Giê-su, người đang đồng chịu án tử hình với anh. 
Chúa Giê-su khẳng định ngay hôm nay anh sẽ được chia 
sẻ vinh quang với Ngài. Cụm từ “hôm nay” cho thấy tính 
“lập tức” ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Ơn cứu độ đã được sắm sẵn ngay hôm nay cho 
những ai biết “hướng lòng” về trời cao, khát khao sống 
tín thác vào Chúa, và cùng vác thánh giá với Ngài. Còn 
bạn thì sao? Bạn có “nhìn lên” để nhận ra ân sủng, tình 
yêu, và quà tặng vô giá đó trong thời khắc Vượt Qua này 
không? Với cái nhìn đó bạn sẽ gặp được con đường sống 
ngay trong ngõ cụt bi đát nhất của cuộc đời. 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một gia đình đã hoặc 
đang có nguy cơ tan vỡ để họ nhận được ơn cứu độ từ nơi 
Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt nóng khát khao nên thánh 
cho từng người trong gia đình con. Amen. 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY REFLECTION 

Passion of the Christ 

“What is written about Me is coming to fulfillment,” Je-
sus says in today’s Gospel (see Luke 22:37). 

Indeed, we have reached the climax of the liturgical year, 
the highest peak of salvation history, when all that has 
been anticipated and promised is to be fulfilled. 

By the close of today’s long Gospel, the work of our re-
demption will have been accomplished, the new covenant 
will be written in the blood of His broken body hanging 
on the cross at the place called the Skull. 

In His Passion, Jesus is “counted among the wicked,” as 
Isaiah had foretold (see Isaiah 53:12). He is revealed de-
finitively as the Suffering Servant the prophet announced, 
the long-awaited Messiah whose words of obedience and 
faith ring out in today’s First Reading and Psalm. 

The taunts and torments we hear in these two readings 
punctuate the Gospel as Jesus is beaten and mocked 
(see Luke 22:63–65; 23:10–11, 16), as His hands and feet 
are pierced (see Luke 23:33), as enemies gamble for His 
clothes (see Luke 23:34), and as three times they dare 
Him to prove His divinity by saving Himself from suffer-
ing (see Luke 23:35, 37, 39). 

He remains faithful to God’s will to the end, does not 
turn back in His trial. He gives Himself freely to His tor-
turers, confident that, as He speaks in today’s First Read-
ing: “The Lord God is My help . . . I shall not be put to 
shame.” 

Destined to sin and death as children of Adam’s disobe-
dience, we have been set free for holiness and life by 
Christ’s perfect obedience to the Father’s will 
(see Romans 5:12–14, 17–19; Ephesians 2:2; 5:6). 

This is why God greatly exalted Him. This is why we 
have salvation in His Name. Following His example of 
humble obedience in the trials and crosses of our lives, 
we know we will never be forsaken, that one day we too 
will be with Him in Paradise (see Luke 23:42). Seeing 
and Believing. 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/passion-of-the-
christ-scott-hahn-reflects-on-passion-sunday/) 

 
 








