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Thứ Tư III Phục Sinh 

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 1-8 

ALLELUIA: Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, 

Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 6, 35-40 

"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời 

đời". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh 

ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ 

không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các 

ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai 

Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không 

xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm 

theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, 

Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để 

mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của 

Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời 

đời". Đó là lời Chúa. 

* Không tội lỗi hoặc điều sai phạm nào bắt người ta phải sớm chịu hỏa ngục 
ngay ở đời này cho bằng tính giận dữ và bất nhẫn. 

Ôi lòng cảm thông khả ái. Bạn là dầu thơm làm tan cơn cuồng nộ và hung 
bạo nơi tâm hồn. Lòng cảm thông này, lạy Cha nhân ái, con xin Cha ban cho 
mọi người hết thảy. 

Giáo Hội tìm lại vẻ đẹp của mình không phải bằng bạo lực, nhưng bằng hòa 
bình và những lời cầu nguyện liên lỉ và khiêm nhượng, bằng mồ hôi và những 
giọt nước mắt đổ ra với lòng khao khát thiết tha. (Thánh Catherine Siena) 


