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Cha Chánh Xứ:
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Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

LỄ LÁ
Hôm nay bắt đầu tuần thánh, một tuần
lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ
và Chúa nhật lễ Lá là Chúa nhật khởi
đầu cho cuộc thương khó của Chúa.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ ba điểm.
Điểm thứ nhất đó là tại sao Chúa lại
phải chịu đau khổ như thế? Tôi xin
thưa đó là vì quyền lực của Satan.
Chúng ta có thể nói cuộc tử nạn chính
là cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu và
Satan, giữa sự thiện và sự ác. Hẳn
chúng ta còn nhớ: Khi Chúa Giêsu bị
ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, thánh
Luca đã kết thúc biến cố ấy bằng câu:
Ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Thì
nay dịp khác ấy đã đến. Ma quỷ
chiếm hữu cõi lòng Giuđa, tên phản
bội. Ma quỷ sàng gạn Phêrô và các
môn đệ như sàng gạo. Và cuộc hấp
hối trong vườn Cây Dầu được mô tả
như là giờ của quyền lực tối tăm đã
đến.
Điểm thứ hai, đó là Chúa Giêsu
dùng thứ khí giới nào để chiến thắng?
Thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa
Giêsu đã dùng hai thứ khí giới quen
thuộc. Trước hết là sự cầu nguyện.
Người sấp mình xuống đất cầu
nguyện và mô hôi chảy ra hoà lẫn với
máu. Tiếp đến là lòng nhân từ tha thứ.
Người niềm nở đón chào tên phản
bội. Người chữa lành đứa đầy tớ bị
Phêrô chém đứt tai, Người quay lại
nhìn Phêrô vừa mới chối Người ba
lần. Người an ủi những phụ nữ đang
than khóc, Người tha thứ cho những
kẻ đóng đinh Ngài vào thập giá,
Người hứa ban nước thiên đàng cho
người kẻ trộm. Và lời cuối cùng là
một lời phó thác: Lạy Cha, con xin
phó hồn con ở trong tay Cha.

Điểm thứ ba đó là sự vô tội của Chúa
Giêsu. Thực vậy, Philatô đã tuyên bố:
Ta không thấy người này có tội gì.
Hêrôđê cũng nhận thấy như vậy, nên
đã truyền đem trả Ngài lại cho
Philatô. Các phụ nữ Giêrusalem cũng
không cầm được nước mắt. Còn
người trộm lành thì xác quyết: Người
này có làm điều gì trái đâu. Và sau
khi Chúa đã chết, viên đội trưởng
Lamã cũng kêu lên: Người này là
người công chính. Còn dân chúng vừa
ra về vừa đấm ngực ăn năn vì đã đổ
máu người vô tội. Phải, Người là con
chiên vô tội đã gánh lấy tội thế gian
cũng như tội của mỗi người chúng ta.
Vì vậy thánh Alphongsô đã nói: Tuần
thánh là tuần của tình yêu, chúng ta
hãy đem hết tình yêu để sống những
ngày trọng đại này. Hãy trở về cùng
Chúa vì Người đang chờ đợi ta và tha
thứ cho ta.
Tại một ngôi thánh đường ở bên Đức,
người ta còn thấy một pho tượng
thánh giá cuộc tội đặc biệt. Chúa bị
treo trên thập giá nhưng một tay thì bị
đóng đinh còn một tay thì thòng
xuống. Số là trước đây có một tội
nhân đã hết lòng sám hối quỳ trước
pho tượng này. Ông ăn năn nhưng
không biết Chúa có tha thứ cho hay
không. Thì bỗng nhiên một cánh tay
Chúa rút ra khỏi lỗ đinh và ôm chầm
lấy cổ ông trong bộ điệu yêu thương
và tha thứ. Cánh tay ấy vẫn còn như
vậy cho đến hôm nay. Hãy đến với
Chúa trong tuần thánh này vì Ngài
đang chờ đợi để tha thứ.
https://gpcantho.com/

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
- Đại Diện Giới Trẻ:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

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
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo Phận
$150.00 Mỹ kim hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm.
Đóng góp vào Quỹ 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 rộng lượng của quý Ông Bà Anh Chị Em. Chân thành cảm
ơn.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ 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.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,605 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth
and adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing
event for older adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and
Evangelization hosts annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of GalvestonHouston! They will have the opportunity to share and deepen their
relationship with Jesus Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed
Sacrament, Confession, dynamic talks, and other prayer experiences.
Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited
to the conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ
ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH
Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 11 tháng 4
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
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
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Thứ Tư, ngày 13 tháng 4
7:45 PM
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4
Thánh Lễ Rửa Chân
7:00 PM
*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
3:00 PM
Đàng Thánh Giá Ngoài Trời
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Chúa Phục Sinh

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH

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 Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591

ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH
Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức
Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các
Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, các việc làm
vào những dịp sau đây trong Tuần Thánh được hưởng nhận các ơn Đại Xá
Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu như sau :







Tối Thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh Lễ Tiệc Ly, ai hát kinh Tantum Ergo (đây Nhiêm Tích Vô Cùng Cao Quý) hoặc Chầu Mình Thánh Chúa đủ
30 phút thì được hưởng nhờ ơn Đại Xá.
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ai tham dự nghi lễ Thờ lạy và hôn kính Thánh
Giá thì được hưởng nhờ ơn Đại Xá.
Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, trong Đêm Vọng Phục Sinh, ai tuyên lại lời
hứa khi Rửa Tội hoặc có thể thay bằng Tín Biểu các Tông Đồ, Kinh Tin
Kính công đồng Nicea-Constantinople thì được hưởng nhờ ơn Đại Xá.
Các ngày khác trong Tuần Thánh và các ngày khác quanh năm, ai viếng
đủ 14 chặng Đàng Thánh Giá thì được hưởng nhờ ơn Đại Xá.

Các ơn Đại Xá ngày mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho
các linh hồn. Để lãnh nhận ơn Đại Xá cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc
lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo
các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường:
 Xưng Tội
 Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá
 Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng: có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1
Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

8:30 PM
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

5:00 PM

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao

7:00 PM
7:00 PM

https://conggiaovn.com/

713.240.2683
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Ga 12,1-11

trước sự phản bội phũ phàng đó không? Và nhất là bạn có đau
đớn khi nhận ra rằng kẻ phản bội đó có khi chính là bạn
không? Chúa luôn dùng nhiều phương thế để lay động, thức
tỉnh bạn quay trở về với tình yêu Chúa. Nhưng bạn có mãi cố
chấp trong tội, nhắm mắt, bịt tai trước lời Chúa kêu gọi bạn
hoán cải không?

TÌNH YÊU ‘PHUNG PHÍ’
Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và
quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực
nức mùi thơm. (Ga 12,3)

Sống Lời Chúa: Những ngày Tuần Thánh này là cơ hội để
bạn quay về làm hoà với Chúa trong bí tích Hoà giải. Bạn
đừng bỏ lỡ nhé!

Suy niệm: Thông thường, người ta chỉ cần dùng vài giọt tinh
dầu là đủ tạo ra mùi thơm. Tuy nhiên, trong bữa tiệc tại Bê-tani-a diễn ra sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, cô Ma-ri-a đã lấy
một cân dầu thơm hảo hạng – dung lượng tương đương một lít
– để xức chân Đức Giê-su. Đây là số lượng quá lớn so với mức
cần thiết. Hơn nữa, dầu thơm của Ma-ri-a là dầu nguyên chất,
quý giá, đáng ba trăm quan tiền – tức là bằng với số lương của
một năm lao động. Sự ‘phung phí’ của Maria diễn tả tình yêu
tình yêu lớn lao vô bờ của cô dành cho Thầy Giê-su. Có thể
nói rằng Ma-ri-a muốn dâng cho Chúa tất cả những gì cô có.
Tình yêu đích thực thì sẵn sàng ‘phung phí’!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi lần con sa ngã trong tội lỗi là
một lần trái tim Chúa bị đâm thâu. Xin đánh động tâm hồn con
để con không chai lì cũng không thất vọng, nhưng mạnh dạn
chỗi dậy trở về làm hoà với Chúa, để tình yêu Chúa chiến
thắng trái tim con. Amen.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35

Mời Bạn: Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI có lần nói rằng
những ai chỉ chăm chăm làm vừa đủ bổn phận thì không phải
là Ki-tô hữu đích thực. Thiên Chúa không bao giờ tính toán
các ân huệ Ngài ban. Ngài sẵn sàng ‘phung phí’ ngay cả Con
Một yêu dấu của mình để đem ơn cứu độ cho trần gian. Vì thế,
chúng ta hãy quảng đại ‘phung phí’ cho Chúa tất cả những gì
mình có như thời gian, khả năng, vật chất…

THÊM “LỬA”
Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ.
Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến
mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện
và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã
chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,30-32)

THỨ BA TUẦN THÁNH
Ga 13,21-33.36-38

Suy niệm: Nhà văn Kazantzakis nói rằng: “Điều tôi quan tâm
không phải là con người, mặt đất, bầu trời, mà là ngọn lửa
thiêu đốt con người, mặt đất, bầu trời”. Nếu vậy, ông nghĩ thế
nào về hai môn đệ trên đường đi Em-mau hôm nay? Hai môn
đệ “hết lửa”! Một đội bóng “hết lửa” chỉ có từ thua đến thua
to! Hai môn đệ “hết lửa” với Thầy, với công cuộc của Thầy,
chỉ còn nước chót là đào tẩu về nhà! Thế nhưng, khi được gặp
Đức Ki-tô phục sinh thì mọi sự đổi khác. Họ được tiếp thêm
“lửa” nhờ Lời và Thánh Thể của Ngài: “Dọc đường, khi Người
nói chuyện… lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên
sao?” Đầy “lửa” đến độ họ đứng dậy, vượt quãng đường
12km ngay trong đêm, để gặp các bạn làm chứng rằng mình đã
gặp Thầy.

NỖI ĐAU BỊ PHẢN BỘI
Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố:
“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ
nộp Thầy.” (Ga 13,21)

Mời Bạn: Bạn còn “lửa” không, “lửa” yêu Chúa, “lửa” say mê
công cuộc cứu độ của Ngài, “lửa” yêu thương đồng loại, nhất
là những người thân của bạn? Hay bạn “hết lửa” vì ích kỷ mải
lo cho mình?

Suy niệm: Có lẽ chỉ những ai đã từng bị phản bội mới thấu
cảm được trải nghiệm đó đau đớn như thế nào. Nỗi đau đó
càng xót xa như muối xát vào tim khi kẻ phản bội lại là người
mình yêu thương rất mực và hơn nữa khi những cố gắng dối
lừa của người ấy chẳng che đậy được âm mưu phản bội này.
Như thế cũng chưa diễn tả hết nỗi đau của Chúa Giê-su trong
bữa Tiệc Ly: chính lúc Ngài thực hiện hành vi yêu thương tột
cùng là hiến trao chính Thịt và Máu trong hình bánh rượu, thì
Giu-đa lại rắp tâm phản bội Thầy mình. Và ngay cả khi Chúa
tiết lộ Ngài đã biết rõ ý đồ đen tối đó, Giu-đa vẫn không hề
tỉnh ngộ mà càng cứng cỏi thực hiện tới cùng âm mưu nộp bán
Thầy cho các thượng tế.

Sống Lời Chúa: Để thêm “lửa” trong đời sống đạo, tôi sẽ
trung thành với việc đọc Lời Chúa và nỗ lực sống Lời ấy mỗi
ngày.

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh này, tôi gia tăng các việc
bác ái và làm với tất cả lòng yêu mến.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng
đại. Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng. Biết cho đi mà không
cần tính toán. Biết chiến đấu mà không sợ thương tích. Biết
làm việc mà không tìm an nghỉ. Biết hy sinh mà không chờ một
phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết là con đã làm theo
thánh ý Chúa mà thôi. Amen.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ngọn lửa
trong Trái Tim Chúa. Xin làm tim chúng con ấm lại mỗi ngày,
nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Em-mau, và được
Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống. Ước gì chúng con luôn có
lửa nhiệt tình để hết lòng phụng sự Nước Chúa, lửa tình yêu
để vượt qua những hận thù đố kỵ.

Mời Bạn: Bạn có đồng cảm nỗi đau của Chúa Giê-su khi
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THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,35-48

đang sống, đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường đời và biến
cuộc sống của bạn trở nên một với cuộc sống của Ngài.

CÁCH CHÚA GẶP TA
“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người
một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các
ông. (Lc 24,41-42)

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng khi thức dậy, tôi nhớ rằng Đức Kitô phục sinh đang ở với tôi, ân cần chăm sóc và giúp tôi sống
phẩm giá cao trọng của người con Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thứ lỗi cho chúng con khi
chúng con chỉ coi Chúa như một kỷ niệm ngày xưa, mà không
như một Thiên Chúa đang sống, đang hoạt động trong cuộc
đời mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra và cố
gắng sống với Chúa thật tốt đẹp. Amen.

Suy niệm: Nhiều lần Đức Ki-tô Phục sinh chọn khung cảnh
bữa ăn để gặp gỡ các môn đệ, chẳng hạn với hai môn đệ Emmau hoặc với các môn đệ khác tại phòng tiệc ly. Cũng vậy,
ngày nay cộng đoàn ưu tiên gặp Chúa trong bữa tiệc Thánh
Thể, nơi chúng ta được Chúa dạy dỗ, giáo huấn, rồi chia sẻ
Mình Máu Ngài cho ta. Mình Máu Ngài ta đón nhận là Thân
mình của Đấng Phục sinh; việc đón nhận Thịt Máu Ngài cũng
là hành vi của bữa Tiệc ly; sự hiện diện dưới hình bánh rượu
của Ngài hôm nay là kết quả của lời tiên tri: Đấng Ki-tô phải
chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, cũng như
lời hứa ở với ta mọi ngày cho đến tận thế. Theo trải nghiệm
của chúng ta, gặp gỡ qua một bữa ăn chính là cuộc gặp gỡ thân
tình nhất. Điều này cũng đúng cho bữa tiệc Thánh Thể giữa
Thiên Chúa với những kẻ tin yêu Ngài.

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16,8-15
CHIA SẺ TIN MỪNG PHỤC SINH
Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các
ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi
Người chỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi
khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài
thụ tạo.” (Mc 16,14-15)
Suy niệm: Những người được diễm phúc thấy Đức Giê-su
phục sinh thuộc ba nhóm khác nhau: Ma-ri-a Mác-đa-la và các
phụ nữ theo Chúa, hai môn đệ thuộc nhóm 72 môn đệ và nhóm
12 tông đồ. Nhưng họ cũng có một điểm chung: tất cả đã theo
Chúa, đã ở với Ngài, đã nghe lời Ngài giảng, thấy các việc kỳ
diệu Ngài làm, đặt nhiều hy vọng nơi Ngài cũng như đã từng
thất vọng trước cái chết của Ngài. Chúa Ki-tô phục sinh hiện
đến để cho họ thấy Đấng phục sinh hôm nay cũng chính là vị
Thầy của họ hôm qua, Ngài không phải là một Đức Ki-tô khác,
nhưng là một Đức Ki-tô đã đổi khác.

Mời Bạn: Đi tham dự Thánh lễ là dự phần trong nghi lễ bẻ
bánh, gặp Chúa Ki-tô Phục sinh hằng sống, Đấng ở với ta mọi
ngày cho đế tận thế. Bạn gặp Chúa, kết hợp thân thiết cách cá
vị với Ngài, để rồi sau thánh lễ, bạn được sai đi, sống tinh thần
Thánh lễ kéo dài, tiếp tục gặp Đấng Phục sinh trong đời
thường của mình.
Sống Lời Chúa: Là tín hữu, ta hãy coi Thánh lễ là cơ hội quí
báu để gần gũi Chúa mỗi ngày một hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa sẵn lòng ngự vào
lòng con mỗi khi con đi rước lễ. Xin cho con siêng năng tham
dự Thánh lễ hằng ngày, hằng tuần để được gần gũi, thân thiết
với Chúa luôn. Amen.

Mời Bạn: Hãy nhớ lời căn dặn của Đức Ki-tô phục sinh: rao
giảng Tin Mừng cho mọi người. Bạn hãy làm như những
người được gặp Đức Ki-tô phục sinh: loan đi, kể lại cho người
khác niềm vui này, như chị Ma-ri-a Mác-đa-la, như hai môn đệ
Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể là niềm vui riêng
của bạn.

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS
Ga 21,1-14

Sống Lời Chúa: Bạn sẵn sàng chia sẻ một đồ dùng, một món
tiền với người đang gặp cảnh khó khăn, chia sẻ một niềm vui
với một người đang ưu sầu. Tiếp đến bạn sẽ có thể chia sẻ
niềm vui được có Chúa Phục sinh trong đời bạn với những ai
thành tâm thiện chí.

KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM
Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti
-bê-ri-a… Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói
với Phê-rô: “Chúa đó!” (Ga 21,1.7)

Suy niệm: Ta thường trân trọng những kỷ niệm: một món quà
lưu niệm, tấm hình ngày xưa còn bé, nhất là người xưa cảnh
cũ… Trân trọng kỷ niệm là điều tốt, thế nhưng, coi Đức Giê-su
như một kỷ niệm thì không được! Đó là trường hợp các môn
đệ bên bờ Biển Hồ hôm nay. Các ông quên lời Thầy: trở thành
kẻ lưới người, dường như các ông chỉ quen và thích lưới cá
hơn! Thầy Giê-su đã quy tụ các ông thành một nhóm bạn, và
rồi hôm nay dường như Ngài không còn hiện diện với các ông
nữa mà chỉ là một kỷ niệm đẹp của chuyện ngày xưa! Chính
lúc ấy, Đức Giê-su phục sinh hiện đến, nhắc các ông nhớ rằng
Ngài vẫn hiện diện bên cạnh, chu đáo săn sóc và giúp các ông
thành công trong công cuộc cứu người, mà mẻ lưới đầy cá là
một dấu chỉ biểu tượng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin cho con hiểu rằng
chúng con không được ích kỷ giữ Tin Mừng Phục sinh riêng
cho mình, nhưng phải loan báo, chia sẻ niềm vui ấy cho người
chung quanh.
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Đừng xem Đức Ki-tô phục sinh như một nhân vật
của quá khứ, như một kỷ niệm đẹp của thời xưa. Ngài là Đấng
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PALM SUNDAY OF THE LORD'S PASSION, CYCLE C
Gospel at the Procession with Palms: L uk e 19:28-40
Jesus sends his disciples for a colt and then rides into
Jerusalem.
First Reading: Isaiah 50:4-7
The Lord's Servant will stand firm, even when persecuted.
Responsorial Psalm: Psalm 22:8-9,17-20,23-24
A cry for help to the Lord in the face of evildoers.
Second Reading: Philippians 2:6-11
Christ was obedient even to death, but God has exalted him.
Gospel Reading:
Luke 22:14—23:56 (shorter form: Luke 23:1-49)
From the cross, Jesus speaks words of forgiveness and
promises that the good thief will be with him in paradise.

Background on the Gospel Reading
This Sunday, called Palm or Passion Sunday, is the first day of
Holy Week. Holy Thursday, Good Friday, and the Easter Vigil
on Holy Saturday are called the Triduum, three days that are
the highlight of the Church year. There are two Gospels
proclaimed at today's Mass. The first Gospel, proclaimed
before the procession with palms, tells of Jesus' triumphant
entrance into Jerusalem. Riding on a borrowed colt, Jesus was
hailed by the crowds as they shouted blessings and praise to
God. This event is reported in each of the four Gospels.
Luke's Gospel is the only one to report the exchange between
Jesus and the Pharisees as Jesus enters Jerusalem. Jesus'
response shows that this event, and those yet to come, are part
of a divine plan. We hear this echoed again in Luke's
description of the Last Supper when Jesus speaks of Judas'
betrayal, saying that the Son of Man “goes as has been
determined.”
At the Liturgy of the Word on this Sunday, the events of Jesus'
passion are proclaimed in their entirety. In Lectionary Cycle C,
we read the passion of Jesus as found in the Gospel of Luke.
We will hear these events proclaimed again during the
Triduum when we read the passion of Jesus from the Gospel
of John.
Throughout Luke's Gospel we see that Jesus' words and
actions proclaim the Kingdom of God. This motif continues
throughout Luke's passion narrative. Jesus appears to be in
total command of events at the Passover meal as he hands over
the kingdom to his disciples. He welcomes them to the
Passover meal announcing that this will be his last until the
Kingdom of God is fulfilled.
As throughout Luke's Gospel, however, the disciples show
little understanding of this kingdom that Jesus often
announces. Following the meal, the disciples argue about who
is the greatest. Jesus takes the opportunity to distinguish the
meaning of leadership in the Kingdom of God from the forms
of leadership seen in the world.
Jesus initiates a conversation with Simon and predicts his
denial. Jesus then instructs his disciples to prepare themselves
for the events that will follow. His words reveal an awareness
of the challenges that all of them will face in the days ahead.
As the disciples and Jesus enter the Mount of Olives, Jesus
indicates the importance of the disciples' time in prayer, telling
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them that through prayer they will be able to face the
challenges ahead.
As he prays, Jesus is tested. In the garden, an angel is sent to
strengthen him and to prepare him for the events ahead. After
this moment, Jesus is again in charge of the events and
circumstances.
In Luke's Gospel, Jesus is portrayed as active and vocal
throughout his passion. When one of the disciples strikes the
high priest's servant, Jesus heals the man, an event reported
only in the Gospel of Luke. Jesus stops the disciples' protest
against his arrest by noting that this is the “time for the power
of darkness.” Jesus engages and responds when brought before
the Sanhedrin; his words speak about the “power of God” that
will bring about the reign of the Son of Man. When questioned
by Pilate, Jesus responds with just one phrase; yet before
Herod, Jesus refuses to speak.
When Luke describes the Way of the Cross and Jesus'
crucifixion, he calls to our attention many events that are not
reported in the other Gospels. Throughout his Gospel, Luke
has paid heed to the women who accompanied Jesus. Now, on
the road to Calvary, Jesus speaks to the women who walk with
him. Only Luke reports Jesus' words of forgiveness spoken
from the cross. And only Luke reports the dialogue between
Jesus and the good thief. Finally, in contrast with the Gospels
of Mark and Matthew, Luke reports no words of abandonment
spoken by Jesus on the cross. Instead, Jesus, in full command
until his death, commends his spirit to his Father and takes his
final breath.

Throughout Holy Week, we will continue to reflect on the
events of Jesus' passion and death. As we meditate on the
cross, we ask again and anew what it means to make the
statement of faith that Jesus, in his obedient suffering and
dying, revealed himself to us as God's Son and brought to
fulfillment the Kingdom of God.
Family Connection
Each day during Holy Week, the family can gather in a
prayerful space with a crucifix as its focal point. The passion
as found in Luke's Gospel might be read as follows throughout
the week:
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:

Luke 19:28-40
(Gospel at the Procession with Palms)
Luke 22:14-23
Luke 22:24-38
Luke 22:39-71
Luke 23:1-25
Luke 23:26-49
Luke 23:50-56

After reading from the Gospel each day, the family might
reflect on the reading together. Conclude your prayer time
together by praying the Lord's Prayer and/or singing an
appropriate hymn, e.g., “Jesus, Jesus,” “Were You There?” or
“What Wondrous Love is This.”
https://www.loyolapress.com/

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

SAT/ACT
Preparation

