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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC
Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy
Cựu Ước và Tân Ước có một sợi dây
liên hệ mật thiết với nhau. Thực vậy,
nếu Cựu Ước là lời hứa, là hình ảnh,
là biểu tượng, thì Tân Ước chính là sự
thật được chính Thiên Chúa thực hiện.
Tôi xin đưa ra một vài thí dụ cụ thể,
chẳng hạn như Adong là một hình
ảnh tượng trưng cho Đức Kitô. Thực
vậy, chính thánh Phaolô đã diễn tả
trong bức thư thứ nhất gởi giáo dân
Côrintô như sau: Adong thứ nhất
được dựng nên bằng đất, còn Adong
thứ hai là Đức Kitô thì từ trời mà sinh
ra. Người thuộc về đất thế nào, thì
những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy.
Còn người thuộc về trời thế nào thì
những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy…
Bởi một người mà nhân loại phải chết,
thì nay bởi một người mà nhân loại
được sống.
Tiếp đến, Isaác, cũng là một biểu
tượng cho Đức Kitô, bởi vì giữa Isaác
và Đức Kitô có nhiều điểm rất tương
đồng. Nếu Isaác được cha mình là
Abraham rất mực yêu thương, thì Đức
Kitô cũng được Cha mình là Thiên
Chúa rất mực yêu thương. Nếu Isaác
được dâng làm hy lễ, thì Đức Kitô
cũng được dâng làm hy lễ. Nếu Isaác
vác củi lên núi để dùng vào việc hy tế,
thì Đức Kitô cũng đã vác thập giá lên
đỉnh Canvê, để rồi hiến dâng mình
cho Thiên Chúa.
Và hơn thế nữa, qua đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã
đưa ra một hình ảnh để so sánh, đó
là hình ảnh con rắn đồng trong hoang địa. Ngài nói: Maisen đã treo con
rắn đồng trong sa mạc thế nào, thì

Con Người cũng sẽ bị treo lên như
vậy, để tất cả những ai tin vào Ngài
thì sẽ được sống.
Chắc hẳn khi gợi lên hình ảnh này,
Chúa Giêsu đã nhớ tới một biến cố đã
xảy ra trong Cựu Ước được sách Dân
Số ghi lại như sau: Bấy giờ dân Do
Thái kêu trách Thiên Chúa và Maisen
về những khó khăn gặp phải trên
đường tìm về miền đất hứa. Thiên
Chúa đã trừng phạt họ bằng cách cho
rắn độc bò ra cắn chết nhiều người.
Trước thảm hoạ này, họ đã ăn năn hối
lỗi và nói với Maisen: Chúng tôi đã
phạm tội phản nghịch với Chúa và với
ngài. Xin ngài hãy cầu Chúa xua đuổi
lũ rắn nay đi. Và Maisen đã cầu
nguyện cho dân chúng. Chúa truyền
Maisen đúc một con rắn bằng đồng,
treo nó lên một chiếc cột, để bất cứ ai
bị rắn độc cắn, chỉ việc nhìn lên con
rắn ấy là được chữa lành. Chúa Giêsu
đã so sánh việc con rắn đồng bị treo
lên với việc Ngài bị đóng đinh trên
thập giá.
Và cũng như dân Do Thái, bất kỳ ai
trong chúng ta, nếu biết nhìn lên thập
giá, với niềm tin tưởng và sám hối, sẽ
được chữa lành mọi vết thương do tội
lỗi gây ra, sẽ được tẩy trừ nọc độc của
tội lỗi. Bởi đó hãy ngước nhìn thập
giá và hãy suy nghĩ đến tình thương
mà Ngài đã dành cho chúng ta qua
mầu nhiệm cứu độ mà chúng ta sắp
sửa mừng kính.
https://gpcantho.com

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$88,000

Đóng Góp (tính đến 7/3/2021)

$11,200

% Đóng Góp

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Còn Thiếu

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $88,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm. Đóng góp vào Qũy DSF để trợ
giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được
mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa
Tổng Giám Mục. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,579 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

12.7%
$76,800

84

BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Ông Bà, Cha Mẹ, Con, Cháu
hoặc người thân còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi
tuần, xin điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây dựng
giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn Phòng
Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $18,619 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và
713.894.1159 anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính mình hoặc
những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải theo các quy định sau
đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ tham dự
thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.

TRI ÂN VÀ CẢM TẠ
Phó Tế GIOAN BAOTIXITA HOÀNG ANH DŨNG và Gia Đình

Hai năm qua đã phục vụ Giáo Xứ trong ơn gọi Phó Tế.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria
và Thánh Gioan Baotixita tiếp tục trào ban ân sủng cho Thầy và Gia Đình.
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.

Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Thông-Jennifer 346.291.5267
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
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mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
TIN ĐẾN CÙNG
(Ga 4,43 – 54)
Trong toàn bộ Tin Mừng, chúng ta thấy những người có địa
vị cao trong xã hội và tôn giáo đa số đều mắc phải thói tự kiêu,
vì tự cho mình là người biết hết mọi chuyện, nên thường coi
khinh anh em đồng loại! Nếu không bị chứng bệnh tự phụ trên
thì cũng rơi vào tình trạng nghi ngờ về những chuyện phi
thường...
Tuy nhiên, hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật một viên sĩ
quan cao cấp của triều đình đã lặn lội cả mấy chục kilômét để
đến gặp Đức Giêsu và xin Ngài chữa cho con ông được lành
bệnh. Ông là một phó vương nơi cung triều, còn Đức Giêsu thì
chỉ là người bình dân. Một hình ảnh trái ngược với giới lãnh
đạo và thượng lưu thời bấy giờ!
Qua hành động của viên sĩ quan, chúng ta thấy được hai
điều:
Trước hết, thái độ của ông quan này là khiêm tốn. Ông đã
không để ý đến địa vị chức quyền, không nghĩ đến giai tầng
trong xã hội, nhưng chỉ một lòng tin tưởng và phó thác nơi
Đức Giêsu và sống trong niềm hy vọng được nhận lời.
Thứ hai, vị quan này rất kiên trì. Ông không thối trí nhụt
lòng khi nghe thấy câu trách móc nặng nề của Đức
Giêsu: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông
sẽ chẳng tin đâu!". Nếu vị quan này mà kiêu ngạo, cố chấp
hay tự trọng thái quá, có lẽ đã bỏ mà đi, đằng này, ông lại càng
khẩn thiết hơn: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó
chết mất!". Câu nói này thể hiện sự thành khẩn và niềm tin
chân thành của viên sĩ quan.
Thế nên, từ xa, Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa cho con ông
khi tuyên bố: “Con ông sống”. Thấy mọi sự diễn ra đúng thời
gian mà Đức Giêsu tuyên bố con ông không chết, viên sĩ quan
và cả gia đình ông đã tin vào Đức Giêsu.
Như vậy, câu chuyện Tin Mừng hôm nay nhắm vào niềm
tin của viên sĩ quan.
Lúc đầu là một niềm tin và hy vọng về nhu cầu của mình.
Dần dần biến thành tình yêu và kính phục khi nhu cầu được
giải quyết cách nhiệm mầu. Cuối cùng, tình yêu đã hoàn toàn
làm chủ và quy phục trong đức tin.
Đây cũng mẫu gương và là tiến trình trong đời sống của
mỗi Kitô hữu.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vượt qua
những tự hào thái quá để khiêm tốn như viên sĩ quan. Cần có
một thái độ tin tưởng tuyệt đối nhưng chân thành và niềm hy
vọng đầy tin yêu nơi Thiên Chúa như viên sĩ quan.
Lạy Chúa Giêsu, chỉ có đức tin trong lòng mến mới có thể
giúp cho chúng con đến gần Chúa và tin tưởng vào Ngài mà
thôi. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con có được đức tin
chân thành để được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen.
THỨ BA
“ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA”
(Ga 5, 114)
Nếu nói đạo là con đường, thì đạo Công Giáo là con đường
dẫn đến sự thật. Sự thật đó là tình yêu. Vắng tình yêu, đạo
Công Giáo không còn là con đường và đương nhiên không
phải là đạo đúng nghĩa!
Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã đề cao tinh thần sống đạo
hơn là việc giữ đạo. Việc bề ngoài chỉ có ý nghĩa khi nó được
tình yêu từ bên trong tâm hồn thúc bách. Bằng không, nó chỉ là

một sự phù phiếm, mê tín mà thôi.
Hôm nay, Đức Giêsu đã vì tình yêu, mà Ngài vượt lên trên
lề luật để cứu chữa một người ốm đã ba mươi tám năm.
Tuy nhiên, chính trong hành động yêu thương này mà Đức
Giêsu bị những người Dothái không ưa chống đối. Họ cho
rằng Đức Giêsu đã không tuân giữ lề luật và thường xuyên vi
phạm ngày Sabát.
Đối với Đức Giêsu, luật vì con người chứ không phải con
người vì luật. Hơn nữa, khi Đức Giêsu chữa anh này khỏi
bệnh thì đồng thời Ngài cũng chữa anh khỏi những hệ lụy của
nó mà người ta thường gán cho là tội. Không dừng lại ở đó,
Ngài còn nhắc cho anh biết là hãy vác chõng mà về và đừng
phạm tội nữa.
Vác chõng là việc anh phải làm để chu toàn bổn phận của
chính mình. Đừng phạm tội là lời nhắc cho anh về việc từ nay
anh đã được giải thoát khỏi tội và anh đã được thuộc về Chúa.
Ngài đã tẩy rửa tâm hồn và thân xác anh sạch thì anh phải lo
giữ nó, kẻo trở thành khốn khổ khi bệnh tình tái phát. Tội ở
đây có ý muốn nói đến ảnh hưởng của sự dữ, thuộc về Ma
Quỷ.
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta quay trở về với Chúa và
xin Ngài tha thứ, đồng thời cũng là dịp thuận tiện để ta hối cải,
từ bỏ con đường cũ để làm lại cuộc đời.
Chúa không chấp nhận chúng ta ù lỳ trong tội, nhưng Ngài
mời gọi chúng ta: “Hãy đứng dậy vác chõng mà ra đi”, đó là
dứt khoát với con đường tội lỗi của mình, nếu không, chúng ta
có thể sẽ khốn khổ hơn khi phạm tội.
Xin Chúa giúp chúng ta can đảm để sống điều mình
quyết tâm trong Mùa Chay thánh này. Amen.
THỨ TƯ
“TIN VÀ GIỮ LỜI TA THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”
(Ga5,17-30)
Tin Mừng hôm qua cho chúng ta thấy Đức Giêsu chữa
người bệnh bại liệt ba mươi tám năm. Sau khi chữa anh được
khỏi, Đức Giêsu truyền cho anh vác chõng mà về. Điều đáng
chú ý là khi trên đường về, những người không ưa Đức Giêsu
đã chặn anh lại và hỏi nguyên cớ làm sao mà anh được khỏi
bệnh, ai là người đã chữa anh?
Hỏi như thế, không phải để chia vui với anh, cũng không
phải cùng anh tạ ơn Chúa! Nhưng hỏi như vậy là để tìm cho rõ
xem ai dám cả gan chữa bệnh ngày Sabát?
Tin Mừng hôm nay cho thấy giữa Đức Giêsu và người
Dothái trở nên gây cấn hơn khi Ngài tuyên bố: “Cho đến nay,
Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". Nói như thế, Ngài
minh định rằng: Thiên Chúa không nghỉ ngày Sabát thì Ngài
không có lý do gì nghỉ và không làm việc thiện trong ngày này
cả! Nhưng điều quan trọng hơn là Ngài mặc khải cho biết:
Ngài đến để thực thi thánh ý của Cha Ngài. Cuối cùng, điều
làm cho người Dothái chói tai, khiếm họ không chịu nổi, khi
nghe Đức Giêsu nói: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai
tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi
chết bước vào cõi sống”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết hướng
tới sự sống đời đời. Khi hướng về sự sống đời đời, mọi việc
chúng ta làm hay nói đều được tình yêu chi phối chứ không
chỉ vì luật mà làm cho chúng ta xa rời tình yêu!
Xin Chúa ban cho chúng ta biết khiêm tốn để tin tưởng vào
Đức Giêsu, yêu mến và trung thành với Ngài. Hãy biết ăn năn
sám hối để được tha thứ và đáng hưởng sự sống đời đời.
Amen.

THỨ NĂM
CHỨNG BỞI GIOAN TIỀN HÔ
(Ga 5, 31-47)
Mạng sống của Đức Giêsu ngày càng bị đe dọa cách quyết
liệt! Lòng căm tức và chủ tâm loại trừ Đức Giêsu ra khỏi xã
hội ngày càng leo thang! Đức Giêsu biết rõ điều đó, nhưng
không vì thế mà Ngài im hơi lặng tiếng để yên thân! Không!
ngược lại, Đức Giêsu luôn tìm dịp thuận tiện để đưa họ vào
một thực tại vô cùng quan trọng.
Thực tại đó là: biết Ngài là Thiên Chúa; Thiên Chúa Cha
với Ngài là một và Ngài có quyền như Thiên Chúa.
Khi mặc khải như thế, nỗi tức giận của những người Dothái
nổi lên. Nhưng Đức Giêsu đã gợi lại cho họ về hình ảnh, vai
trò và sứ vụ của Môisê, để họ thêm cơ sở nhằm xác tín về
Ngài, nhưng lòng trai dạ đá đã làm cho họ lu mờ và cố chấp,
nên Đức Giêsu đã khẳng định số phận của họ và kết án họ
ngay tại chỗ đứng của họ. Ngài nói: “Kẻ tố cáo các ông chính
là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông
Môsê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.
Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao
tin được lời tôi nói?".
Những người Dothái trong bài Tin Mừng hôm nay họ đã
buộc Thiên Chúa vào chính những ý niệm của họ về Người,
chứ không phải lòng mến của họ nơi Thiên Chúa. Họ thường
xuyên dùng chính Kinh Thánh để bảo vệ lập trường của họ
chứ không nhìn Kinh Thánh như là lời hướng dẫn họ phải làm!
Như vậy, dân Dothái được ân huệ lớn lao nhất là từ nơi ấy,
Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuất hiện, hơn nữa, họ được
hưởng sự hiểu biết từ bao đời về Đức Giêsu, lẽ ra họ phải tin
và trung thành với Giáo huấn của Ngài, đằng này họ lại bị lĩnh
án gay gắt vì sự cứng lòng.
Ôi sự cứng lòng đã làm cho tâm hồn người ta ra mê muội, ù
lỳ và cố chấp! Con người là thế! Không ai muốn người khác
hơn mình!
Trong thực tế hôm nay vẫn thường xuyên xảy ra như vậy!
Chính định kiến cá nhân, phe phái mà không ngừng xảy ra
chiến tranh, bạo lực, đàn áp, bóc lột... Những người đó đã giết
chết anh chị em mình, bóp chết sự thật để cho sự ích kỷ, bạo
tàn hoành hành khắp nơi.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức
hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mình, đó là được trở
nên con cái Thiên Chúa, được Đức Giêsu đổ máu để cứu
chuộc, thì chúng ta phải sống sao cho xứng đáng đặc ân cao
quý này.
Đừng bao giờ đọc Kinh Thánh với thái độ khép kín hay
biến Kinh Thánh để làm luận cứ để hậu thuẫn cho những lập
trường bảo thủ của mình thay vì lòng yêu mến và mong được
biến đổi nhờ Lời Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là chân lý, là lời hằng sống. Xin
cho chúng con biết tin tưởng, yêu mến và thực hành Lời Chúa
dạy để được sống đời đời. Amen.
THỨ SÁU
CÓ ĐỨC , CÓ TÀI VÀ CÓ HẠNH
(Ga 7, 1-2; 25-30)
Hôm nay, Đức Giêsu trở lại Galilê vào một dịp Lễ Lều của
người Dothái.
Lễ Lều là một trong những lễ mà người Dothái coi trọng, vì
thế nó đã trở thành luật buộc đối với họ. Mục đích của Lễ Lều
là tạ ơn Chúa sau vụ mùa, nhất là sau mùa hái nho. Tạ ơn
Chúa vì Chúa cho vụ mùa bội thu. Hai là dịp nhắc cho con
cháu nhớ lại những năm tháng ngược xuôi dòng rã trong sa

mạc trước khi vào đất hứa. Họ thường mang những hoa màu
ruộng đất do công khó của mình làm nên để tạ ơn và cầu xin
cho vụ mùa tiếp theo được mưa thuận gió hòa.
Nhân dịp này, Đức Giêsu xuất hiện, và chẳng mấy chốc,
Ngài đã lên tiếng giảng dạy trong đền thờ. Sự kiện Ngài xuất
hiện đã làm cho dân chúng không khỏi ngạc nhiên và bàn tán
xôn sao vì đã trở thành cái gai trong mắt những nhà lãnh đạo.
Tại sao biết bao nhiêu lời chứng mà Đức Giêsu đã trưng
dẫn cho họ về Ngài mà họ cũng không tin? Nào là Gioan tiền
hô; Thiên Chúa Cha; Kinh Thánh... Rồi đến ngay cả những
việc Ngài làm minh định điều đó mà họ vẫn không tin.
Thưa! Đơn giản vì cái tôi của họ quá lớn. Họ tự tôn là thành
phần đặc quyền đặc lợi, ưu tuyển, nên không thể chấp nhận
được giáo huấn cũng như bản tính thần linh của Đức Giêsu.
Ngược lại, họ đã kết tội Đức Giêsu, cái tội mà chắc chắn sẽ
chết, đó là nói lộng ngôn, phạm thượng. Là kẻ phản loạn,
không giữ luật ngày Sabát... Chính vì tâm trí họ ra mù quáng
mà sự hiện diện và lời dạy của Đức Giêsu không hề thức tỉnh
lương tâm của họ.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng thấy không ít
người có tâm tưởng như những người Dothái, Họ học hỏi Kinh
Thánh, giáo lý không phải vì lòng yêu mến và mong muốn
được biến đổi cho bằng học để biết rồi sinh ra chê bai, trách
móc và tự kiêu... hoặc đôi khi học để rồi tìm cách bách hại lại
những người tin Chúa!
Những não trạng mù quáng ấy đôi khi lại là lựa chọn của
mỗi chúng ta khi chúng ta tách rời hiểu biết ra khỏi cuộc sống.
Như thế, chúng ta hãy cẩn trọng vì: “Có học mà không
hạnh là kẻ ác”; “Có hạnh có đức mà không có học là đần”.
Mong sao, chúng ta “có tài, có đức, có hạnh” trong việc
giữ đạo và sống đạo trong thế giới hôm nay. Amen.
THỨ BẢY
TẠI SAO LẠI VẤP NGÃ?
(Ga 7, 40-53)
Đã có lần Đức Giêsu nói Ngài đến không phải để đem bình
an, nhưng là đem chia rẽ: cha chống lại con trai, và ngược lại.
Con dâu chống lại mẹ chồng và mẹ chồng chống lại nàng dâu.
Anh em chống đối nhau...
Hôm nay, sự xuất hiện và lời giảng dạy của Ngài cũng làm
cho dân chúng trong mọi tầng lớp chia rẽ.
Họ chia rẽ bởi vì có những nhận định về Đức Giêsu khác
nhau. Kẻ thì cho rằng Ngài là vị ngôn sứ; người khác lại khẳng
định Ngài là Đấng Kitô, nhưng lại có nhóm phủ nhận tính Kitô
nơi Ngài vì cho rằng Ngài không xuất thân từ dòng dõi vua
Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít mà lại từ Galilê!
Rồi đến những nhận định về tài giảng dạy của Ngài, trong
đó phải kể đến nhóm vệ binh, họ nói: "Xưa nay chưa hề đã có
ai nói năng như người ấy!" Nicôđêmô, một người trong nhóm
Pharisêu thì đứng lên bênh vực Ngài nhưng không mạnh mẽ,
mà chỉ khơi khơi...
Trước những phản ứng đó, các thượng tế và người Pharisêu
không tin vào dân chúng và tỏ ra tức tối khi dân này ca ngợi
Đức Giêsu...
Lý do họ không tin vào đám dân này là vì họ gọi những
người ấy là lũ dân xứ này. Với họ, những người dân này chỉ
như là hạng bọt bèo, hạ đẳng, không đáng để họ khinh miệt
chứ đừng nói gì đến chuyện tin hay không! Họ còn khinh bỉ
những người thường dân này đến độ coi họ không có chút học
thức hay đạo đức gì, bởi vì nếu có thì không thể tin vào Đức
Giêsu được, chỉ những người ngu xuẩn mới tin vào Đức Giêsu
mà thôi!

Trong thời đại hôm nay, vẫn còn có nhiều người như
Pharisêu và Thượng Tế, họ vẫn tự hào là người học cao hiểu
rộng, có một số vốn kiến thức đây đó, rồi từ đó sinh ra tự tôn,
kiêu ngạo, để rồi Đức Giêsu là Đấng chỉ để họ bàn tán, còn tin
và yêu mến cũng như thực hành những điều Ngài dạy thì
không có. Hay có những người cho mình là đạo đức, sống đạo
tại tâm, không cần đi lễ, nhà thờ hay cầu kinh sớm tối, cho
rằng những chuyện đó là dư thừa, phù phiếm...
Nghĩ như thế, ấy là lúc chúng ta tách đạo ra khỏi đời sống,
mà đạo của chúng ta là đạo sống, tức là gắn liền với mọi chiều
kích cũng như các mối tương quan trong xã hội, chứ không
phải là một mớ ý niệm, định nghĩa...

Trong khi đó, nhiều người bình dân học vụ thì họ lại nhận
ra Thiên Chúa cách rõ nét ngang qua tình thương của Ngài ban
cho họ trên cuộc sống.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đứng
về phía sự thật và can đảm làm chứng bằng cả cuộc sống. Mặt
khác, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để được
ơn cứu độ từ Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong Mùa Chay này
biết ý thức rằng: “Đức tin mà không có hành động thì đức
tin chết”. Amen.
Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P

FOURTH SUNDAY OF LENT, CYCLE B
First Reading: 2 Chronicles 36:14-16,19-23
The causes for the Israelites’ captivity in Babylon are
described.

words of the Evangelist are in continuity with the words of the
prologue to John’s Gospel. In these reflections, John
elaborates on a number of themes that are found in his Gospel:
light and darkness, belief and unbelief, good and evil,
salvation and condemnation.

Responsorial Psalm: Psalm 137:1-2,3,4-5,6
A lament from exile for the loss of Jerusalem

In John’s reflection, we find an observation about human
sinfulness. Jesus is the light that has come into the world, but
people preferred the darkness. We wish to keep our sins
hidden, even from God. Jesus has come into the world to
reveal our sins so that they may be forgiven. This is the Good
News; it is the reason for our rejoicing in this season of Lent
and throughout our lives.

Second Reading: Ephesians 2:4-10
In grace we have been saved, so that we may do the work of
the Lord.
Gospel Reading: John 3:14-21
Jesus tells Nicodemus that the Son of Man will be raised up so
that those who believe in him will have eternal life.

Family Connection
Parents whose children are afraid of the dark are struck by
John’s observation that darkness is preferred to light. Perhaps
this is as it should be. God made us to live in the light of his
love. But this original friendship with God was corrupted by
sin. Our sin causes us to shy away from Christ, the light that
has come into the world. During the season of Lent, we try to
fight this tendency by remembering God’s great mercy and the
salvation that we have received through Jesus. We do not fear
confessing our sins, knowing that God forgives us, and so,
during Lent, we seek out opportunities to celebrate the
Sacrament of Reconciliation.

Background on the Gospel Reading
The
fourth
Sunday
of
Lent
is
sometimes
called Laetare Sunday. Laetare is a Latin word that means
“rejoice.” Traditionally, Sundays are named after the first
word of the liturgy’s opening antiphon. On this Sunday, the
antiphon is taken from the book of the prophet Isaiah (Isaiah
66:10-11). Even as we observe our Lenten sacrifices, we
rejoice in anticipation of the joy that will be ours at Easter.
Today’s Gospel reading is taken from John’s Gospel. It
consists of two parts. The first part is the final sentence of
Jesus’ reply to Nicodemus, the Pharisee who approached Jesus
at night. Nicodemus acknowledged Jesus as someone who had
come from God and seemed to want to be a follower of Jesus.
Jesus greeted Nicodemus with the observation that one must
be born from above to see the Kingdom of God. The dialogue
between Jesus and Nicodemus that followed was about the
meaning of this phrase. Nicodemus misunderstood Jesus at
every point, but there was no animosity in the questions he
posed to Jesus.

After your family gathers, sit for a time in darkness, then light
a candle. Invite people to talk about what it felt like to be in
the darkness and to compare that to their feelings when the

candle was lit. What are we able to see by the limited
glow of the candlelight that we couldn’t see when we
were sitting in darkness? Read today’s Gospel, John 3:14
-21. John’s Gospel teaches us that Jesus was the light that
came into the world. In this light we know ourselves to
be sinners, but we are not condemned. Instead we have
been saved because we have been forgiven through
Jesus’ sacrifice on the cross. Conclude in prayer together,
thanking God for the great gift of forgiveness we have
received through Jesus. Pray together the Act of
Contrition.

In the part of the conversation with Nicodemus in today’s
Gospel, Jesus referred to an incident reported in the Old
Testament. When the Israelites grumbled against the Lord
during their sojourn in the desert, God sent venomous serpents
to punish them for their complaints. The Israelites repented
and asked Moses to pray for them. The Lord heard Moses’
prayer and instructed him to make a bronze serpent and mount
it on a pole. All who had been bitten by a serpent and then
looked upon the bronze serpent were cured. By recalling this
story, Jesus alludes to the salvation that would be
accomplished through his death and Resurrection.
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The second part of today’s Gospel is a theological reflection
on Jesus’ words to Nicodemus. The Gospel of John is known
for this kind of reflection offered within the narrative. The
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