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Chúa Giêsu đến không phải để phá
huỷ lề luật của các tổ phụ và tiên tri,
nhưng đến để làm cho trọn. Luật cũ
mặc dù cũng là luật bởi trời do Thiên
Chúa dạy bảo. Luật ấy gắn liền với
giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân
Do Thái, nhưng còn mang nặng tính
cách nặng vụ hình thức, thích hợp với
não trạng dân chúng vào cái thuở xa
xưa ấy.
Trái lại, luật mới gắn liền với giao
ước mới, giữa Đức Kitô và dân mới
tức là Giáo Hội. Đây là luật tình
thương, gắn liền với sự kết hợp thân
mật giữa cá nhân với Đức Kitô. Đây
cũng là luật vượt trội hơn luật cũ và
bổ túc cho luật cũ, vì phải có đức tin
và tình mến sâu xa nơi Đức Kitô.
Chính vì vậy mà Đức Kitô cũng là
cùng đích của các điều luật. Chúa
Giêsu là thầy dạy luật, tức là người có
quyền trên luật. Không như các tổ phụ
và các tiên tri, chuyển giao lệnh
truyền của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tự
phán dạy: Các ngươi đã nghe người
xưa bảo. Còn Ta Ta bảo với các
ngươi.
Luật mới của Người không chỉ dựa
trên hình thức bên ngoài, nhưng đòi
hỏi một tinh thần, xuất phát tự nội
tâm, tự cõi lòng và trở nên nguồn gốc
cho mọi tư tưởng, lời nói và việc làm.
Các con hãy yêu mến Thiên Chúa hết
tâm hồn, hết trí khôn. Đó là một sự
đòi hỏi gắt gao, chính vì thế, khi giữ
luật, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải
chính trực hơn những thầy thông giáo
và biệt phái thì mới được vào Nước
Trời.
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Có một chị nữ tu kia rất cẩn thận chu
toàn luật dòng. Bê trên và chị em ai
cũng quý mến và lấy chị làm gương
mẫu. Dù khó khăn vất vả, chị vẫn tươi
cười chu toàn bổn phận. Mọi người
lấy làm lạ, hỏi chị thì chị trả lời: Tôi
không bao giờ thấy luật dòng là điều
khó, nhưng là điều rất dễ nếu chúng ta
thật lòng yêu mến Chúa. Hay như chị
Têrêsa, dù việc lớn hay việc nhỏ, chị
thánh đều làm tất cả vì lòng yêu mến
Chúa, như lời thánh Phaolô đã khuyên
nhủ: dù ăn, dù ngủ, dù làm bất cứ việc
gì, anh em hãy làm vì Đức Kitô.
Bởi đó mỗi người chúng ta hãy tự vấn
lương tâm xem: luật Chúa đối với
chúng ta là một gánh nặng hay là một
sự dịu ngọt. Chúng ta đã giữ luật
Chúa với tinh thần nào: qua loa chiếu
lệ hay là vì lòng yêu mến Chúa.
Hãy đặt tình mến Chúa vào trong
những công việc tầm thường và nhỏ
bé nhất, tình mến ấy sẽ là như đôi đũa
thần, biến những công việc tầm
thường nhỏ bé ấy trở nên những sợi
chỉ vàng, dệt thành cuộc đời chúng ta
và làm cho cuộc đời chúng ta có một
giá trị to lớn trước tôn nhan Thiên
Chúa.
https://gpcantho.com
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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
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

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

Phó Chủ Tịch
832.247.5969
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2, từ
3:45 đến 5:45 chiều. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Nhà Nguyện.
THỨ TƯ, LỄ TRO
Ngày 26 tháng 2: Thánh Lễ 7 giờ sáng, 12:10 trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ 30 tối.
THÁNH LỄ 7 GIỜ TỐI
Tối Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3, Tổng Giáo Phận sẽ dùng Nhà Thờ chúng ta để
cử hành Nghi Thức Tuyển Chọn cho trên 1300 anh chị em dự tòng trong Tổng
Giáo Phận. Vì thể, Thánh Lễ 7 giờ tối Chúa Nhật sẽ được cử hành lúc 5 giờ
chiều.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3, Các học sinh lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ nghỉ để
Giáo Xứ chuẩn bị cho Nghi Thức Tuyển Chọn của Tổng Giáo Phận. Các Lớp
Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu vẫn học như thường lệ. Vẫn có Thánh Lễ 2:30
trưa.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Kính mời quý phụ huynh của Lớp Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện
vào Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3 lúc 12 giờ 45 trưa, để thông qua chương trình.

HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC

281.745.6286

Kính mời quý phụ huynh của Thêm Sức I và II tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào
Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3 lúc 12 giờ 45 trưa, để chuẩn bị Tĩnh Tâm sắp tới.

281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2019
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng góp trong
năm 2018. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc khai thuế. Nếu cần
điều chỉnh dữ kiện trong lá thư, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.

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
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
Các Bà Mẹ Công Giáo
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho
Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
Lê Quyên
281.943.4255
trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Lêgiô Marie
Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
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

Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,096 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho
Cursillo
Qũy Mỹ Châu Latin được $3,444 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của
Phan Minh Phượng
713.301.6092
mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
Hướng Đạo Lạc Việt

Nguyễn Trí

713.478.7497
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SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
First Reading
Sirach 15:15–20
The eyes of God see all he has made.
Responsorial Psalm
Psalm 119:1–2,4–5, 17–18,33–34
Happy are those who walk in the way of the Lord.
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
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
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
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

Second Reading
1 Corinthians 2:6–10
God has revealed this wisdom to us through the Spirit.
Gospel Reading
Matthew 5:17–37
I have not come to abolish the law and the prophets but to fulfill them.
Background on the Gospel Reading
Matthew continues the Sermon on the Mount with a three part instruction by
Jesus on the Way of Life in the kingdom of heaven. Today’s reading is part
one and deals with the Law. Part two deals with worship and religious practice
and contains the Lord’s Prayer. Part three deals with trusting God and deeds of
loving service to our neighbor.
When Matthew speaks of “the Law and the prophets” he means the whole
Scripture. When the Messiah brings the fullness of the kingdom none of
scripture will be done away with. Instead it will be fulfilled. Matthew’s Jesus
does not overturn the Law of Moses, nor does he set his followers free from
the Law. He requires his followers to go beyond the Law by doing more than
the Law requires.
The Law condemned murder. Jesus condemns anger. The Law condemned
adultery. Jesus condemns even lustful looks. As Jewish Christians who had
always been faithful to the Law Matthew’s community need a way to
understand the difference Jesus and the kingdom he brings have made. They
affirmed that God had always been at work in history through “the Law and
the prophets.” But God’s work goes beyond that to be embodied by the
Messiah who reveals the definitive will of God. The written scriptures and
their interpretation in tradition are surpassed by Jesus whose life and teaching
are the definitive revelation of the will of God.
Family Connection
Families have rules. Without rules, family life would be chaos. As a family,
brainstorm a list of rules that you are all called to follow in your home in order
for you all to get along together. Think about rules for play time, rules for
eating, rules for how to speak to one another, rules for going out with friends,
and so on. Emphasize that families follow rules as a way of showing love and
respect for one another. Explain that in this Sunday’s Gospel, Jesus talks about
following the Law. Say: God’s Law of love can be thought of as rules that we
are to follow in order to show our love and respect for one another. Read
aloud this Sunday’s Gospel, Matthew 5:17–37. Talk specifically with one
another about how anger is to be dealt with in your family. Conclude by
praying for the grace to overcome anger and to show respect for one another as
a family by following God’s Law of love.
www.loyolapress.com
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SUY NIỆM TUẦN CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN. A
THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Mc 8,11-13
HÃY THÔI ĐÒI DẤU LẠ
Họ đòi Chúa một dấu lạ từ trời để thử Người. Chúa Giê-su
thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?
Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một
dấu lạ nào cả.” (Mc 8,11-12)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã phải “thở dài não nuột” vì đám
đông đòi Chúa làm một dấu lạ – mà phải là một “dấu lạ từ
trời” – không phải để tin Chúa mà là “để thử Người”. Họ
không đón nhận bản thân Chúa Giê-su cũng như cuộc đời và
những việc làm của Ngài để tin. Thư gởi tín hữu Do Thái
khẳng định: “Đức tin bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng
chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Tin Mừng
theo thánh Gio-an thuật lại rằng ngài đi vào ngôi mộ trống,
thấy khăn liệm xếp gọn ghẽ một nơi, và cho biết “ông đã thấy
và đã tin” (Ga 20,8). Như vậy, đức tin có nền tảng và đem lại
cho chúng ta sự sống nhờ dựa vào Danh của Chúa Giê-su, chứ
không phải nhờ vào dấu lạ.
Mời Bạn: Nhiều nơi, vì muốn thu hút khách hành hương đến
viếng, đã nhấn mạnh nơi này phép lạ đã xảy ra, người kia đã
chứng kiến phép lạ. Nghe nơi nào có phép lạ xảy ra, người ta
liền tuôn đến. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta hãy thôi đòi
hỏi dấu lạ, thay vào đó hãy sống đức tin dựa vào Lời Chúa và
các bí tích trong Giáo Hội. Đừng để Chúa phải thở dài vì đức
tin èo uột dựa vào phép lạ nơi chúng ta, nhưng hãy làm Chúa
vui lòng vì đức tin mạnh mẽ đang dựa vào chính Chúa.
Sống Lời Chúa: Tìm thời giờ dành riêng cho Chúa và chăm
chỉ đọc lời Chúa hằng ngày với tâm tình tín thác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ở trong con, mà con cứ tìm
Chúa nơi những dấu lạ này, dấu lạ khác. Xin cho con biết tín
thác vào Chúa và nương tựa vào Chúa.
THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Mc 8,14-21
KÝ ỨC VÀ ĐỨC TIN
“Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho
năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu
thúng đầy mẩu bánh?” (Mc 10,30b)
Suy niệm: Thiên Chúa dần dần mạc khải chương trình cứu độ
của Ngài trong dòng lịch sử nhân loại. Trên bình diện đời sống
cá nhân mỗi người cũng thế, những kinh nghiệm đức tin trong
quá khứ, được an ủi hay gặp thử thách, cũng giúp cho người
tín hữu vững vàng tiến lên mỗi ngày trong đời sống tin yêu
phó thác. Chính vì vậy trong đời sống đức tin, ký ức lịch sử sẽ
giúp con người ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng
liêng. Các nhà linh đạo đã khôn ngoan khuyên các con thiêng
liêng của mình rằng: khi con nhận được ơn an ủi, ơn bình an,
ơn sức mạnh, ơn can đảm, v.v. con đừng vội say men chiến
thắng sinh lòng tự phụ; đúng hơn, hãy chuẩn bị tinh thần cho
những thử thách sắp tới; ngược lại, nếu con đang chịu thử
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

thách gian nan, hãy đừng lãng quên những lúc Chúa đã con
được bình an, được an ủi, được thành công và đắc ý, để con
luôn cậy trông phó thác cho Chúa tất cả.
Mời Bạn: Ký ức đóng vai trò quan trọng trong đời sống của
người tín hữu: Ai không có quá khứ thì cũng không có tương
lai. Mời bạn hãy cùng với Đức Ma-ri-a “hằng ghi nhớ mọi kỷ
niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,21), để nhận ra
chân lý cứu độ mà Chúa không ngừng mạc khải cho chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: khó có thể tát cạn một lần ý nghĩa
của một biến cố ân sủng. Bằng ký ức, quay về sống lại những
biến cố ân phúc đó một lần nữa, để lòng tin của mình được
thêm củng cố.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết ghi
nhớ những ơn lành Chúa ban, để chúng con luôn sống trong
tâm tình cậy tin phó thác. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Mc 8,22-26
TÌM LẠI ÁNH SÁNG
Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi
hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,25)
Suy niệm: Đôi mắt sáng giúp người ta phân biệt người và
cảnh vật. Anh mù trong bài Phúc Âm thấy người “như cây
cối” (Mc 8,25), nên biết mình mù lòa, anh đến xin Chúa cứu
chữa. Chúa Giê-su làm phép lạ trả lại cho anh đôi mắt sáng
nhờ đó anh thấy tỏ tường mọi sự. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu tỏ ra Ngài là Đấng Thiên Sai đến đem ánh sáng cứu độ cho
trần gian. Ngài là mặt trời chiếu soi những người ngồi trong tối
tăm (Lc 1,78). Chính Chúa Giê-su xác nhận: “Ta là ánh sáng
thế gian đến trong thế gian và ai tin vào ta sẽ không bước đi
trong tối tăm” (Ga 12,46).
Mời Bạn: Do tội nguyên tổ lưu truyền, ai trong chúng ta cũng
sinh ra trong tội lỗi. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa
Giê-su đưa ra khỏi vùng tối tăm tội lỗi và sự chết để dẫn vào
cõi ánh sáng của ân sủng và sự sống trong Thiên Chúa. Chúng
ta được mời gọi từ bỏ những việc làm đen tối của tội lỗi, và
bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa. Nếu không có ánh
sáng Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ mù lòa, không nhận thức rõ
ràng điều thiện, điều ác, điều nên làm và điều không nên làm.
Sống Lời Chúa: Tôi sống và hành động dưới ánh sáng Lời
Chúa. Tôi không để cho những dục tình, đam mê đen tối dẫn
dắt làm cho mình ra mù quáng không nhận ra điều Chúa mong
muốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Cuộc sống trên trần gian là
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Xin Chúa ban cho con
sức mạnh và ơn khôn ngoan để con bền tâm chiến đấu chống
lại thế lực đen tối sự dữ. Amen.

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Thánh Phan-xi-cô và Gia-xin-ta
Mc 8,27-33
THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ

vinh quang.” Đó là lời khích lệ cho những ai đang dấn thấn
loan báo Tin Mừng của Ngài.
Mời Bạn: Bạn hiểu thế nào lời của Thánh I-nha-xi-ô: “Biết
chiến đấu mà không sợ thương tích”? Bạn có sợ bị thương
trước khi bước vào cuộc chiến đấu vì Nước Trời hay không?

Chúa Giê-su lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo
Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”
(Mc 8,29)

Sống Lời Chúa: Để sống được như Chúa đòi hỏi, để hoạt
động cho “Danh Cha cả sáng” và “Nước Cha trị đến,” tôi sẽ
chấp nhận từ bỏ nếp sống an nhàn, cầu an, để tích cực dấn thân
hơn trong sứ vụ chứng tá Tin Mừng của Chúa ở giữa dòng đời.

Suy niệm: Sau khi nghe biết đám đông nghĩ về mình thế nào,
Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi cho các tông đồ: “Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?” để nhấn mạnh sự khác biệt thiết yếu
phải có trong việc “biết” Đức Ki-tô. Đám đông xem Ngài là
một tiên tri lớn như tiên tri Ê-li-a hay Gioan Tẩy Giả trong dân
tộc của họ; nhưng điều đó chưa đủ để nói rằng mình biết Chúa
Giê-su. Còn thánh Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô.” “Đấng Ki-tô” là Đấng được xức dầu. Trong Cựu Ước, các
ngôn sứ, tư tế và các vua được xức dầu. Như vậy, lời tuyên
xưng của thánh Phê-rô tin nhận Chúa Giê-su là Vị ngôn sứ
mặc khải cho nhân loại lời và ý muốn của Thiên Chúa, là Tư
Tế hiến tế chính bản thân để chuộc tội cho nhân loại và là Vua
làm chủ mọi loài. Trong mọi thời đại, Giáo Hội mạnh mẽ và
vượt qua được những giai đoạn bách hại nhờ Giáo Hội trung
thành tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô. Nếu mất niềm
tin vào Chúa Giê-su, Giáo Hội không chỉ sập bẫy của Sa-tan,
mà còn phá vỡ nền tảng đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng trao cho con
nhiệm vụ làm chứng nhân cho Nước Trời. Xin ban cho con ơn
can đảm để con sống đức tin giữa dòng đời hôm nay. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Lập Tông tòa thánh Phê-rô, Lễ kính
Mt 16,13-19
ĐỨC TIN LÀ ƠN BAN
Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên
Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Simon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không
phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha
của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,16-17)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, cuộc đời con thuộc về
Chúa.

Suy niệm: Ki-tô là từ trong tiếng Hy lạp, được dịch từ chữ Mê
-si-a trong tiếng Híp-ri của Do thái, có nghĩa là “được xức
dầu.” Vì thế, Đấng Mê-si-a hay Đấng Ki-tô là “Đấng được xức
dầu,” người được Thiên Chúa chọn, Đấng Cứu thế của nhân
loại. Khi đến trần gian, Đức Giê-su giảng dạy, làm phép lạ,
cứu chữa bệnh nhân. Dân chúng nhìn thấy nơi Ngài dáng dấp
của một ngôn sứ. Họ coi Ngài là hiện thân của ông Gio-an Tẩy
giả, của ngôn sứ Ê-li-a. Chỉ có Phê-rô mới tuyên xưng Thầy
Giê-su của mình là “Đấng Ki-tô”, và hơn nữa, là “Con Thiên
Chúa hằng sống.” Tuyên xưng một người bằng xương bằng
thịt mà lại “hằng sống”, đó không phải là câu nói của người
phàm, mà là do ơn trên mặc khải cho. Tin vào Đức Giê-su
hằng sống là ơn đức tin.

THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh
Mc 8,34-9,1
LÀM CHỨNG NHÂN CAN ĐẢM

Mời Bạn: Đức thánh cha Phan-xi-cô đã công bố thông
điệp Đức Ki-tô đang sống.
Bạn hãy tìm đọc để khám phá đức tin của mình là hồng ân
Chúa ban, và trân trọng niềm tin ấy .

“Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và
những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ
ấy.” (Mc 8,38)
Suy niệm: Thánh Mác-cô viết những lời này cho các người Ki
-tô hữu đang bị Đế quốc Rô-ma bách hại, vừa để củng cố đức
tin và lòng trung thành, vừa giúp họ hiểu rõ bản chất của
người Ki-tô hữu, là những chứng nhân can đảm của Tin Mừng
Chúa Ki-tô (Theo V. Howard). Làm chứng là vác thập giá
mình đi theo Chúa, thậm chí có khi mất mạng sống mình vì
Danh Ngài. Việc làm chứng ấy không dành riêng cho một giới
lớp nào, nhưng là bổn phận hàng đầu của mọi người đi theo
Chúa. Khung cảnh Tin Mừng “khi ấy, Đức Giêsu gọi đám
đông cùng với các môn đệ lại” (c. 34) cho thấy Ngài giao phó
bổn phận làm chứng nhân cho mọi người, chứ không phải chỉ
các Tông đồ. Phần thưởng của họ sẽ là được Ngài làm chứng
lại về sự trung tín của người môn đệ “khi Người ngự đến trong

Sống Lời Chúa: Dâng lời cảm tạ lên Chúa vì hồng ân đức tin,
và nỗ lực sống đức tin ấy mỗi ngày.

Mời Bạn: Nền tảng và sự vững vàng của Giáo Hội không dựa
trên các cơ sở vật chất hay thế lực trần thế nào, nhưng dựa vào
Chúa Giê-su Ki-tô. Bản thân, gia đình và giáo xứ của bạn đang
dồn hết mọi nỗ lực củng cố đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô hay
chú trọng những điều nào khác? Nhiều cộng đoàn gia đình
sống lời Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta chú trọng sống đức
tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.
Sống Lời Chúa: Hằng ngày đọc và suy niệm Lời Chúa trong
gia đình.
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Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, có những lúc trong cuộc đời,
chúng con ngờ vực về Chúa, nghi ngờ về đức tin. Những lúc
ấy, xin cho chúng con biết khiêm tốn thưa cùng Chúa: Lạy
Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Đức tin là một ơn
ban. Xin cho chúng con biết quỳ gối xin Chúa ban ơn ấy cho
chúng con. Amen.
http://gpbanmethuot.com

5

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THE STORY OF THE CHAIR OF SAINT PETER
FEBRUARY 22
When Peter stopped eating with Gentile converts because
he did not want to wound the sensibilities of Jewish
Christians, Paul says, “…I opposed him to his face
because he clearly was wrong…. [T]hey were not on the
right road in line with the truth of the
gospel…” (Galatians 2:11b, 14a).

This feast commemorates Christ’s choosing Peter to sit in
his place as the servant-authority of the whole Church.
After the “lost weekend” of pain, doubt, and self-torment,
Peter hears the Good News. Angels at the tomb say to
Magdalene, “The Lord has risen! Go, tell his disciples
and Peter.” John relates that when he and Peter ran to the
tomb, the younger outraced the older, then waited for
him. Peter entered, saw the wrappings on the ground, the
headpiece rolled up in a place by itself. John saw and
believed. But he adds a reminder: “…[T]hey did not yet
understand the scripture that he had to rise from the
dead” (John 20:9). They went home. There the slowly
exploding, impossible idea became reality. Jesus
appeared to them as they waited fearfully behind locked
doors. “Peace be with you,” he said (John 20:21b), and
they rejoiced.
The Pentecost event completed Peter’s experience of the
risen Christ. “…[T]hey were all filled with the holy
Spirit” (Acts 2:4a) and began to express themselves in
foreign tongues and make bold proclamation as the Spirit
prompted them.

At the end of John’s Gospel, Jesus says to Peter, “Amen,
amen, I say to you, when you were younger, you used to
dress yourself and go where you wanted; but when you
grow old, you will stretch out your hands, and someone
else will dress you and lead you where you do not want
to go” (John 21:18). What Jesus said indicated the sort of
death by which Peter was to glorify God. On Vatican
Hill, in Rome, during the reign of Nero, Peter did glorify
his Lord with a martyr’s death, probably in the company
of many Christians.
Second-century Christians built a small memorial over
his burial spot. In the fourth century, the Emperor
Constantine built a basilica, which was replaced in the
16th century.
Reflection
Like the committee chair, this chair refers to the
occupant, not the furniture. Its first occupant stumbled a
bit, denying Jesus three times and hesitating to welcome
gentiles into the new Church. Some of its later occupants
have also stumbled a bit, sometimes even failed
scandalously. As individuals, we may sometimes think a
particular pope has let us down. Still, the office endures
as a sign of the long tradition we cherish and as a focus
for the universal Church.
https://www.franciscanmedia.org

Only then can Peter fulfill the task Jesus had given him:
“… [O]nce you have turned back, you must strengthen
your brothers” (Luke 22:32). He at once becomes the
spokesman for the Twelve about their experience of the
Holy Spirit—before the civil authorities who wished to
quash their preaching, before the Council of Jerusalem,
for the community in the problem of Ananias and
Sapphira. He is the first to preach the Good News to the
Gentiles. The healing power of Jesus in him is well
attested: the raising of Tabitha from the dead, the cure of
the crippled beggar. People carry the sick into the streets
so that when Peter passed his shadow might fall on them.
Even a saint experiences difficulty in Christian living.
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Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH

CẦN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC
Cần 2 người phụ việc ở tiệm rượu (FT/PT)
Nhanh nhẹ, vui vẽ và biết tiếng Anh.
Liên lạc 713-584-8291

THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH 832.654.6727
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)
Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778
Học viên có thể học thử một buổi đầu tiên và

biết thêm thông tin chi tiết.
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