
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM - GIÁO XỨ CÁC THÁNH  
CHÚA NHẬT IV  MÙA CHAY,  NĂM A – NGÀY 19 THÁNG 03, NĂM 2023 

LINH MỤC CHÁNH XỨ: 
  Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang 

LINH MỤC PHÓ XỨ:  
  Micae Trần Thanh Huỳnh 

THẦY PHÓ TẾ: 
  Giuse Vũ Quang 

Trần Hùng 
Soeur Maria Nguyễn Phương Quyên 
Thầy Phó Tế Giuse Vũ Quang  
Vũ Hòa 

BAN     
ĐẠI   

DIỆN  
CĐVN 

THÁNH LỄ 
CHÚA NHẬT 

8:00 sáng & 10:00 sáng (Tiếng Anh) 
1:00 trưa (Tiếng Hmong, tuần 1,2,3) 
6:00 tối (Tiếng Việt) 

7:30 sáng (Tiếng Việt) 
9:00 sáng (Tiếng Anh) 
4:30 chiều (Tiếng Anh, Lễ Vọng) 

6:30 & 7:30 sáng, Thứ Hai-Thứ Sáu 
6:00 chiều (Tiếng Việt) Hai-Sáu 

8:00 sáng - 6:00 chiều Thứ Sáu 
Sau lễ 7:30 sáng Thứ Bảy 

7:00 - 7:30 sáng, Thứ Hai - Thứ Sáu 
Sau lễ 7:30 sáng Thứ Bảy đến 9:00 
3:30 - 4:15 chiều Thứ Bảy 
Hoặc gọi lấy hẹn 
 

THÁNH LỄ 
THỨ BẨY 

THÁNH LỄ 
HÀNG NGÀY 

CHẦU THÁNH THỂ 

GIẢI TỘI 

RỬA TỘI & GIÁO LÝ TÂN TÒNG: 
  Thầy Phó Tế Giuse Vũ Quang - 720-333-9373 
DỰ BỊ HÔN NHÂN: 
  Trần Tuyết - 623-451-7407 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ: 
  Trần Thùy Trang - 303-512-3615 
CA ĐOÀN PHANXICÔ: 
  Nguyễn Thế Năng - 303-521-6264 
  Dương Hồng Tiến - 720-427-4586 
CA ĐOÀN TÊRÊSA: 
  Trần Hùng - 720-206-8101 
CA ĐOÀN ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM: 
  Soeur Nguyễn Phương Quyên - 720-486-8577 
MẠNG ĐIỆN TỬ: 
  allsaintscatholicparish.org 

Lớp Giáo Lý cho Cha Mẹ  
và Cha Mẹ Đỡ Đầu 

cho các em Rửa Tội sẽ vào tối 
thứ Sáu tuần thứ nhất và thứ ba, 

từ 6:45 - 7:45 pm. 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ. 

Giáo Lý Tân Tòng 
Dành cho những ai muốn tìm hiểu và 
ao ước trở thành người Công Giáo. 
Lớp vào mỗi Thứ Hai 6:45 – 8 PM. 

Mọi chi tiết xin liên lạc 
Thầy Phó Tế Vũ Quang, 

720-333-9373. 

Bí Tích Hôn Phối 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ ít nhất 

8 tháng trước ngày thành hôn. 

Lớp học sắp tới: 6 & 7 tháng 5, 2023 
(Sẽ có cả lớp tiếng Việt 

và lớp tiếng Anh)  

     2559 S. FEDERAL BLVD.              303-922-3758              GIỜ LÀM VIỆC: 8:30 – 4:30 THỨ HAI-THỨ NĂM 
     DENVER, CO 80219                                                                                8:30 – 4:00 THỨ SÁU 



NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 

TẬP NĂM: NỮ TU FAUSTINA PHÉP THÁNH THỂ 

DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 

NHẬT KÝ 

 (Tiếp theo)…  

1506    + Lạy Thiên Chúa thượng trí, tâm hồn con tan 
hoà trong niềm vui vì Chúa đã cho con được đi sâu vào 
các mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Chúa! (109) Mọi 
sự đều bắt đầu bằng Lòng Thương Xót Chúa và kết thúc 
cũng bằng Lòng Thương Xót Chúa. 

1507    Mọi ân sủng phát nguồn từ Lòng Thương Xót, 
và giờ lâm tử là giờ chứa chan ơn thương xót cho chúng 
ta. Đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên 
Chúa; tội lỗi chúng ta dù có đen đúa như bóng đêm thì 
Lòng Thương Xót Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn nỗi khốn 
nạn của chúng ta. Chỉ cần một điều: đó là tội nhân phải 
mở cửa lòng, dù hé một chút cũng được, để đón nhận 
một tia ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa, và khi ấy, 
Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Nhưng đáng 
thương thay cho linh hồn nào đóng chặt cửa trước Lòng 
Thương Xót của Chúa, thậm chí cả trong giờ lâm tử. 
Chính những linh hồn ấy đã dìm Chúa Giêsu vào nỗi bi 
thương tử nạn trong vườn Cây Dầu; thực vậy, Lòng 
Thương Xót Thiên Chúa đã trào tuôn từ chính Trái Tim 
rất lân tuất Chúa Giêsu. 

1508  Ngày 21 tháng 1 [năm 1938] 

 Lạy Chúa Giêsu, thật hãi hùng nếu phải đau khổ 
mà không vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu chịu treo trên 
thập giá, chính Chúa ban sức mạnh cho con và luôn ở kề 
bên linh hồn đau khổ. Các thụ tạo sẽ từ bỏ chúng con 
trong đau khổ, còn lạy Chúa, Chúa luôn tín trung… 

1508    (110) Thường tình khi chịu bệnh, như trường 
hợp thánh Gióp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại 
và làm việc thì mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp; 
nhưng khi Thiên Chúa gởi bệnh tật đến, cách này hay 
cách khác, số thân hữu còn lại sẽ bớt dần. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số. Họ vẫn quan tâm đến những đau khổ và 
mọi sự khác của chúng ta, nhưng nếu Thiên Chúa gởi 
đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu trung 
thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. Họ bớt viếng 
thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây 
thêm đau khổ cho chúng ta. Thay vì an ủi, họ trách móc 
chúng ta điều này điều nọ, và đây là dịp gây ra nhiều 
đau khổ. Và thế là linh hồn, cũng như thánh Gióp, lâm 
vào cảnh cô thân; nhưng may mắn thay, linh hồn sẽ 
không bị lẻ loi nhờ có Bánh Thánh Chúa Giêsu. 

Sau khi tôi đã nếm chịu những đau khổ kể trên 
và qua một đêm dài cay đắng, sáng hôm sau, khi cha 
tuyên uý [cha Theodore] kiệu Mình Thánh đến cho tôi, 
tôi đã phải dùng ý chí kềm nén hết sức để khỏi reo lên: 
“Hoan hô, xin chào Người Bạn thực sự duy nhất của 
con”. Việc hiệp lễ đem lại cho tôi sức mạnh để chịu đau 
khổ và chiến đấu. 

    Tôi muốn nói thêm về một điều nữa mà tôi đã 
từng kinh nghiệm: khi Thiên Chúa không cho (111) chết 
mà cũng chẳng để khoẻ, tình trạng này kéo dài nhiều 
năm, thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy 
và coi đương sự như không có bệnh tật gì. Khi ấy sẽ 
khởi đầu một chuỗi dài những khổ đau thầm lặng. Chỉ có 
Thiên Chúa mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu 
hy sinh. 

1510    Một tối kia, khi cảm thấy quá rã rời đến độ 
không biết làm thế nào để trở về phòng, tôi tình cờ gặp 
chị Phụ Tá [nữ tu Seraphina] đang nhờ một chị tụng sĩ 
đem một tin nhắn ra cổng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị 
Phụ Tá đã nói với chị kia: “Này chị, thôi, chị không cần 
đi nữa, chị Faustina sẽ đi thay cho bởi vì trời đang mưa 
nặng hạt”. Tôi đáp: “Vâng ạ”, rồi thực thi mệnh lệnh, 
nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả điều này. Đây 
chỉ là một thí dụ trong man vàn trường hợp. Đôi khi, 
dường như một nữ tu trợ sĩ [1] được làm bằng đá, nhưng 
cũng vẫn là con người, cũng có tâm hồn và những xúc 
cảm... 

1511    Trong những lúc như thế, chính Thiên Chúa đến 
cứu trợ chúng ta, vì nếu không có lẽ linh hồn không thể 
chịu đựng những thánh giá mà tôi chưa viết ra mà cũng 
không bao giờ muốn viết ra. Nhưng nếu cảm thấy được 
soi động, thì tôi sẽ viết những điều ấy ra… 

1512    (112) Hôm nay, trong thánh lễ, tôi nhìn thấy 
Chúa Giêsu giữa những thống khổ, dường như Người 
đang hấp hối trên thập giá. Chúa phán với tôi: Hỡi ái 
nữa của Cha, con hãy thường xuyên suy ngắm các 
đau khổ Cha đã chịu vì con, và khi ấy, không còn đau 
khổ nào con chịu vì Cha mà còn quá đắng đối với con 
nữa. Con làm hài lòng Cha rất nhiều khi suy ngắm về 
cuộc Khổ Nạn bi thảm của Cha. Con hãy liên kết 
những đau khổ nhỏ mọn của con với cuộc Khổ Nạn 
thảm thương của Cha để chúng có được giá trị vô 
cùng trước uy linh Cha.  

1513    + Hôm nay, Chúa Giêsu phán với tôi: Con 
thường gọi Cha là Tôn Sư của con. Điều này làm thoả 
lòng Cha; nhưng hỡi môn đệ của Cha, con đừng quên 
con là một môn sinh của vị Tôn Sư Tử Giá. Chỉ một chữ 
đó đã đủ cho con. Con biết những gì chứa đựng trong 
thánh giá. 

1514    + Tôi đã biết sức mạnh lớn lao nhất được ẩn 
chứa trong sự nhẫn nhục. Tôi thấy nhẫn nhục luôn đưa 
đến chiến thắng, mặc dù không phải ngay lập tức; nhưng 
chiến thắng ấy sẽ được tỏ hiện ra sau nhiều năm dài. 
Nhẫn nhục được gắn liền với đức hiền lành. 

1515    (113) + Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với 
Chúa Giêsu. Đây là một giờ chầu đêm. Các chị em cầu 
kinh trong nhà nguyện, tôi chỉ hiệp ý với các chị bởi vì 

THÁNH NỮ MARIA 
FAUSTINA KOWALSKA  

NHẬT KÝ  
LÒNG THƯƠNG XÓT 

CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI 



sức khoẻ không cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng 
suốt đêm, vì không thể chợp mắt, thành ra tôi trải qua 
một đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho 
tôi biết về những cực hình Người đã phải chịu ở đó. Thế 
gian sẽ biết những điều đó trong ngày phán xét. 

1516    Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho các linh hồn 
biết rằng Cha đang ban phát Lòng Thương Xót của Cha 
như sự che chở cho họ. Chính Cha đang tranh đấu vì họ 
và phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của Cha Cha. 

1517    Hỡi ái nữ của Cha, con hãy công bố rằng đại lễ 
kính Lòng Thương Xót Cha đã phát xuất từ thâm tâm 
Cha cốt để ủi an toàn thế giới. 

1518    Lạy Chúa Giêsu là sự bình an và nghỉ ngơi của 
con, con van xin Chúa ban ánh sáng cho người chị em ấy 
để chị có thể được biển đổi từ nội tâm. Xin Chúa nâng 
đỡ chị ấy một cách mạnh mẽ bằng ơn thánh Chúa để chị 
ấy cũng đạt đến sự trọn lành. 

1519    (114) + Hôm nay trước giờ hiệp lễ, Chúa phán 
với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, hôm nay, con hãy nói rõ với 
bề trên của con [Mẹ Irene] về Lòng Thương Xót của 
Cha, bởi vì trong tất cả các bề trên, Mẹ đã dự phần nhiều 
nhất vào việc cao rao Lòng Thương Xót Cha. Quả thực, 
chiều nay Mẹ Bề Trên đã đến, và mẹ con chúng tôi đã 
trao đổi với nhau về công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ cho 
tôi biết các bức hình in ra cũng chưa đẹp mà bán cũng 
không chạy lắm. Mẹ nói: “Riêng tôi đã nhận một số khá 
nhiều và đang phân phát ở bất cứ nơi nào có thể, và cố 
hết sức để truyền bá công cuộc của Lòng Thương Xót 
Chúa”. Khi Mẹ đi khỏi, Chúa cho tôi biết rằng linh hồn 
ấy rất đẹp lòng Người.  

1520    Hôm nay Chúa phán với tôi: Cha đã mở rộng 
Trái Tim Cha như một nguồn mạch xót thương sống 
động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch 
ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín 
thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và 
những người công chính sẽ được vững vàng trong đàng 
lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác (115) vào Lòng 
Thương Xót Cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh 
thiện của Cha trong giờ lâm tử. 

1521    Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con đừng 
chán ngại loan truyền Lòng Thương Xót của Cha. Như 
vậy, con sẽ làm giãn khát Trái Tim hằng bừng cháy ngọn 
lửa thương xót các tội nhân của Cha. Con hãy nói cho 
các linh mục của Cha rằng các tội nhân cứng lòng cũng 
sẽ hối cải khi nghe rao giảng về Lòng Thương Xót của 
Cha, và linh mục nào rao giảng về Lòng Thương Xót 
của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu; Cha sẽ 
xức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn 

những ai nghe lời các ngài rao giảng. 

1522    Đời sống cộng đoàn tự nó đã khó khăn, nhưng để 
sống hoà hợp được với những người kiêu căng lại còn 
khó khăn gấp đôi. “Lạy Chúa, xin ban cho con một đức 
tin sâu xa để luôn luôn có thể nhìn thấy nơi mỗi chị em 
hình ảnh thánh thiện của Chúa đã được ghi khắc trong 
linh hồn họ...”.  

( Còn Tiếp ...) 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ Các Thánh cho mướn hội trường để tổ chức 
tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn, hoặc các ngày kỷ niệm.  
Về các dịch vụ nấu ăn cho các việc tổ chức sẽ do nhà 
hàng Chez Thúy Boulder đảm trách, 303-442-1700.

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoà: 720-308-5872

Đăng Quảng Cáo
Ủng Hộ Giáo Xứ 



"Tai Nạn Xe Cộ"

*Có châm cứu và Massage trị liệu
*Chấp nhận một số lớn các loại Bảo Hiểm
*Hoàn tất thủ tục Bảo Hiểm và tham khảo bệnh trạng với Bác Sĩ

 Hà Nguyễn 

50. S. Federal Blvd.
Denver, CO. 80219
(1st Ave. & Federal) 

1350 Chambers Rd 
Aurora, CO.80011 
(13th & Chambers Rd.) 

2532 Sheridan Blvd. 
Denver, CO. 80214 
(Sloan’slake area) 

Xin gọi để lấy hẹn: 303-922-2977 
Có nhân viên nói tiếng Việt. 

BS. Bùi Côn 

Nhức đầu - Đau lưng - Đau cổ - Chóng mặt 

Dr. Hembree 

MUA BÁN NHÀ CỬA 
Xin Liên Lạc Chuyên Viên Địa Ốc 

"Theresa" Nguyễn Mai Hoa 

Cell: (303)949-2904 
PHỤC VỤ - TẬN TÂM - UY TÍN 

***Giúp Giảm Thuế Bất Động Sản Miễn Phí*** email: sunriserealty9999@gmail.com 

Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới. 

Gọi Tuấn  

Cell: 303 -359-1201 

Tel: 720-328-2329 

H  A NHẬN LÀM  

(Mâm quả, khay rượu, dù, lọng,
và các đồ dùng trang trí đám cưới) 

Xem mẫu tại  
www.lilyflowersshop.net  
Facebook lilyflowersco  

hoặc FB Người Việt (Colorado) 

3355 South Wadsworth blvd, Unit  H107, Denver, CO 80227 

Chuyên Viên Địa Ốc
Laura Hoa Le

720.404.8626 
laura_le2003@yahoo.com 

Chuyên Mua Bán Nhà Cửa 
và Cơ Sở Thương Mại

Uy Tín * Tận Tâm
Chuyên Nghiệp 

Nhà hàng  
New Saigon 

cung cấp dịch 
vụ nấu ăn cho 
các tổ chức: 
Tiệc Cưới  

Tiệc Sinh nhật 
Tiệc Tư Nhân 

Mọi chi tiết  
xin liên lạc  

Chị Mai 
303-564-5938 

Dịch Vụ Đặc Tiệc Tại All Saints

Chuyên Viên 
Tài Chánh 
Vay Mua 
Địa Ốc. 

Leslie Long 
303-246-0021

(NMLS #1630527) 

Chuyên Viên 
Mua Bán Địa Ốc 

Uy Tín - Tận Tâm 
Nhanh Chóng 
Kinh Nghiệm 
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