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“HÃY NHÌN XEM TAY THẦY”
(Ga 20,27)

Lời Mục Tử
Cùng “Hội Thánh Tại Gia”, là các gia
đình nhỏ bé thân mến!
Thêm một tuần nữa, dịch bệnh lại giữ
chúng ta ở nhà với nhau. Vừa vui mà
cũng vừa buồn. Vui vì được ở bên nhau;
nhưng buồn vì mọi sinh hoạt khác đều
đình trệ, bất tiện và cả thiếu thốn. Nhưng
cũng có nhiều người như tôi, luôn phải
sống xa người thân, mùa dịch bệnh thấy
càng thêm xa và càng thêm nhớ. Nói vậy
để anh chị em biết tận dụng những gì
đang có. Đừng ai lãng phí! Việc được ở
bên nhau, chăm sóc nhau là một phúc
lành.
Chúa Giê-su và các môn đệ cũng thế. Ba
năm thân thương bên nhau, bỗng Chúa
chết cách tức tưởi. Các môn đệ âu sầu
hụt hẫng... Mới xa Chúa mấy ngày, các
ông rất nhớ, rất buồn. Và rồi, Chúa sống
lại. Chúa tìm gặp các ông bằng nhiều
cách, và hẹn với tất cả tại Ga-li-lê-a.
Chúa mà còn thế đó!
Câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật Lòng
Thương Xót hôm nay thật hay. Buồn
cười mà cũng dễ hiểu cho thái độ và lời
nói của Tông đồ Tô-ma. Cái chết thảm
khốc của Chúa ấn tượng quá, ông chưa
kịp quên. Ông đòi được nhìn và sờ vào
những vết thương đã làm Chúa chết.

Các môn đệ khác có lẽ đã chế diễu
Tô-ma, nhưng Chúa thì lại chiều ông.
Hiện ra lần sau có Tô-ma, Chúa bảo:
“Hãy Nhìn Xem Tay Thầy”. Chỉ
“nhỏng nhẽo” thế thôi, chứ khi gặp
được Chúa rồi, Tô-ma đâu còn dám,
nên đã sụp lạy và thân thưa: “Lạy
Chúa con. Lạy Thiên Chúa của con”.
Trong cuộc sống có nhiều thứ vết
thương lắm. Vết thương do tình yêu
thì dễ nhận ra và rất gần gũi thân
thiện. Khi yêu thương nhau và chăm
sóc nhau, người ta luôn để lại những
vết thương trong tâm hồn và ngoài
thân xác. Vết thương trên khuôn mặt
sạm nắng của người cha, trên đôi tay
chai sần của người mẹ. Những đứa
con có nhận ra không hay còn đòi hỏi
thứ này thứ nọ. Những vết thương âm
thầm vì hy sinh cho nhau trong đời
sống gia đình, vợ chồng có nhận ra
không hay cứ cằn nhằn...
“Hãy nhìn xem tay Thầy”. Chúa chết
vì yêu. Hãy nhìn xem những vết
thương của Chúa để yêu mến Chúa.
Hãy nhìn xem những vết thương của
nhau để yêu mến và bù đắp cho nhau.
Hãy biết trân trọng và thương xót
nhau. Đó là Hội Thánh Tại Gia.
+ Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục.

+ LỊCH PHỤNG VỤ

+ LỜI CHÚA
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Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
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Tháng Tư Canh Tý (Đủ)

23 ¼ Thứ Năm.
Cv 5,27-33; Ga 3, 31-36.

24 2 Thứ Sáu.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

25 3 Thứ Bảy.
THÁNH MÁC-CÔ
Tác giả sách Tin Mừng.
1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

+ CHƯƠNG TRÌNH

Giờ Kinh Gia đình đề nghị, có thể
thêm bớt tùy hoàn cảnh.
1. Kinh Chúa Thánh Thần.
2. Kinh Tin, Cậy, Mến.
3. Cử hành Lời Chúa.
- Chúa nói ta nghe,
- Cùng nói nhau nghe.
- Ta nói Chúa nghe.
4. Kinh ăn năn tội.
5. Kinh Lạy Cha
6. Kinh rước lễ thiêng liêng.
7. Lời nguyện tắt.
8. Giáo lý cộng đồng.
9. Cầu cho các linh hồn.
10. Chúc phúc của chủ nhà.
11. Bài hát kính Đức Mẹ.

I. CHÚA NÓI TA NGHE
Gia đình cùng lắng nghe.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gio-an.
Ga 20,19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp
đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các
ông và nói rằng: "Bình an cho các
con". Khi nói điều đó, Người cho các
ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy
giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy
Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các
ông rằng: "Bình an cho các con. Như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các
con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và
phán bảo các ông: "Các con hãy nhận
lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì
tội người ấy được tha. Các con cầm
tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy
giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông
Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở
với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến.
Các môn đệ khác đã nói với ông rằng:
"Chúng tôi đã xem thấy Chúa".
Nhưng ông đã nói với các ông kia
rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết
đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc
ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không

thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì
tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp
nhau trong nhà và có Tôma ở với các
ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín,
Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà
phán: "Bình an cho các con". Ðoạn
Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón
tay con vào đây, và hãy xem tay
Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ
vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng,
nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy
Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì
con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin.
Phúc cho những ai đã không thấy mà
tin
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ
khác trước mặt các môn đệ, và không
có ghi chép trong sách này. Nhưng
các điều này đã được ghi chép để anh
em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô,
Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà
được sống nhờ danh Người.
+ Đó là Lời Chúa.
- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
II. CÙNG NÓI NHAU NGHE
Gia đình cùng trao đổi.
(Không cần phải trao đổi tát cả mọi câu
hỏi gợi ý mà có thể chọn lựa cho phù hợp)

1. Tại sao các Tông đồ lại sợ người
Do Thái nên phải đóng kín cửa nhà?
2. Gia đình mình có điều gì để lo sợ
khi mình tin vào Chúa không?
3. Có khi nào chúng ta không đóng
kín cửa nhà, nhưng lại đóng kín cửa
lòng hay cửa miệng vì sợ người ta biết
mình tin Chúa không?

4. Lời chúc đầu tiên của Chúa Giê-su
khi gặp lại các môn đệ sau khi Phục
Sinh là lời chúc nào?
5. Cả nhà hãy đoán xem tại sao Chúa
Giê-su lại chúc như vậy mà không
chúc những điều khác.
6. Khi phục sinh rồi nếu Chúa Giê-su
không còn các dấu đinh và lưỡi đòng
trên thân thể nữa thì có hay hơn
không?
7. Khi yêu thương nhau thì phải biết
hy sinh vì nhau. Các thành viên gia
đình mình đã biết hy sinh vì nhau
chưa vậy nhỉ?
8. Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy
mà tin”. Nếu có ai đó bảo chúng ta
chỉ cho họ thấy Chúa, chúng ta sẽ chỉ
cách nào nhỉ? Thấy thì cần gì phải tin
nữa, chính vì không thấy mới gọi là
tin, phỉ không?
III. TA NÓI CHÚA NGHE
Gia đình cùng cầu nguyện.
(Mỗi người nói lên một ý hay cũng có thể
là những ý cầu nguyện khác theo hoàn
cảnh của gia đình mình)

1. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chịu
chết và sống lại để cứu chúng con
khỏi chết đời đời vì tội lỗi của mình.
Trước sự đe dọa của dịch bệnh hiện
nay, xin Chúa ban thêm Đức Tin cho
loài người chúng con, để đừng ai phải
chịu đau khổ hay phải chết trong cô
đơn tuyệt vọng, vì có Chúa là Đấng
đầy lòng xót thương.
2. Lạy Chúa Giê-su, Đấng giàu lòng
thương xót. Xin Chúa kiến tạo nơi trái
tim mỗi người trong gia đình chúng
con nền tảng của lòng thương xót, để
chúng con biết sống thân ái với nhau
và với mọi người. Lòng thương xót

không chỉ bằng lời nói, lối sống xã
giao, nhưng là sự thấu hiểu, sự thông
cảm và lòng bao dung quảng đại trong
suy nghĩ và việc làm, nhất là trong
những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt
trong cơn dịch bệnh này.
3. Xin cũng dạy chúng con tìm đến
với Lòng Thương Xót của Chúa với
một tấm lòng con thảo, bất cứ lúc nào
và bất cứ nơi nào, chứ không chạy
theo những phong trào, tìm kiếm
phép lạ hay thực hành mê tín. Xin cho
chúng con biết đơn sơ tín thác cho
tình yêu quan phòng của Chúa trong
mọi hoàn cảnh, nhất là không vụ lợi
hay mặc cả, như để Chúa phải thực
hiện theo ý riêng của mình.
3. + RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa
Giê-su, bởi Chúa hằng muốn kết
hiệp cùng con trong phép Thánh
Thể, nên lòng con khát khao ước
ao rước Chúa ngự vào lòng con
lắm. Song bây giờ con chẳng được
rước thật Mình Thánh Chúa, thì ít
nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng
con cách thiêng liêng. Lạy Chúa,
xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
+ LỜI NGUYỆN TẮT

+ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho các linh hồn được lên chốn
nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức
Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng.
Amen.
+ GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
Tuần 184

633/ H.Vì sao chúng ta dám đến gần
và kêu cầu Thiên Chúa là Cha
T. Vì Chúa Giêsu đã mạc khải và
hướng dẫn chúng ta đến với Chúa
Cha, đồng thời Chúa Thánh Thần cho
chúng ta biết và làm cho chúng ta trở
thành con cái Thiên Chúa
H. Chúng ta phải đọc kinh Lạy
Cha với những tâm tình nào
T. Chúng ta phải đọc kinh Lạy Cha
với những tâm tình này:
- Một là ước ao và quyết chí nên
giống Thiên Chúa là Cha, vì chúng ta
được dựng nên giống hình ảnh Ngài;
- Hai là phải có lòng khiêm nhường và
tin tưởng nơi Thiên Chúa, nhờ đó
chúng ta được hoán cải và trở nên như
tr thơ.
+ CHÚC PHÚC
Cuối giờ kinh gia đình, chủ nhà đọc
lời chúc phúc sau đây:
Xin Thiên Chúa Toàn Năng ban
cho gia đình chúng ta qua một đêm
yên ổn, và giờ sau hết đƣợc chết
lành. Amen.
+ BÁI HÁT KÍNH ĐỨC MẸ
Mọi người tronmg gia đình chào nhau
và chúc nhau ngủ ngon.

