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NĂM C
2nd Sunday of Lent

Ngày 17 tháng 3
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

BIẾN HÌNH

CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 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

Lê Văn Minh
832.858.1597

Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm
Trần Văn Quang
832.566.3664

7:00 pm
Giải Tội:

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Mùa Chay không phải chỉ là thời gian sám
hối ăn năn mà còn là thời gian nhận biết
bản tính và vận mạng đích thực của chúng
ta ở bên kia những sự vật hữu hình, đó
chính là ý nghĩa của việc Chúa biến hình
hôm nay.
Thực vậy, Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên
núi, trong lúc Ngài biến hình thì các ông
có lẽ đang ngủ và câu chuyện hình như
xảy ra vào ban đêm. Đêm thường là biểu
tượng của sự tối tăm khiến chúng ta
không còn nhận ra cách trực tiếp những
thực tại siêu nhiên.
Rồi Ngài nói chuyện với Maisen và Elia.
Sự hiện diện của hai vị này cũng như câu
chuyện trao đổi liên kết một cách mầu
nhiệm trong thân phận con người và vinh
quang của cuộc đời mai hậu. Điều này
chứng tỏ rằng giữa những đau khổ ở đời
này, con người sẽ được sống lại và được
hưởng vinh quang của Thiên Chúa.
Sau đó tầng trời mở ra và có tiếng nói:
Này là con Ta. Cảnh tượng giống như lúc
Ngài chịu phép rửa bên bờ sông Giođan.
Vì thế, Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là
Chúa Giêsu biến hình. Ngài là người đầy
tớ thực hiện ý định của Chúa Cha, cho nên
chúng ta phải tin tưởng, lắng nghe và thực
thi những điều Ngài truyền dạy.
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Sự kiện biến hình trên đây cho chúng ta
thấy được ý nghĩa đích thực của con
người là phải qua đau khổ và sự chết để
được thông phần vinh quang của Thiên
Chúa. Đồng thời nó còn là bảo chứng thần
linh của con người và sứ mạng của Đức
Kitô, thắp lên cho mỗi người chúng ta
niềm hy vọng, bởi vì sự kiện trên cho
chúng ta thấy được ý nghĩa của mầu
nhiệm sự chết và sống lại, cả hai liên kết
mật thiết với nhau, vì trong sự chết, chúng
ta sẽ tiến tới quê trời, cái chết chính là
khung cửa hẹp dẫn chúng ta vào quê
hương vĩnh cửu.
Lúc bấy giờ thân xác khổ đau của chúng
ta sẽ được mặc lấy vinh quang của Thiên
Chúa, như một con sâu cắn chiếc kén để
trở thành một cánh bướm xinh đẹp. Sự
thay đổi này được thực hiện nhờ vào tâm
tình sám hối. Với tâm tình sám hối, thân
xác tội lỗi này sẽ được chế ngự và đổi mới
bởi đời sống trong ơn sủng và tình thương
của Chúa.
Vì vậy, sống sự biến hình là một đòi hỏi
hằng ngày của người Kitô hữu. Nói cách
khác, từng ngày sống, người Kitô hữu
chúng ta không ngừng lột xác, không
ngừng đổi mới để được trở nên giống Đức
Kitô hơn. Đây cũng là ý tưởng câu thánh
Phaolô, ngài nói: Đức Kitô sẽ biến đổi
thân xác khốn hèn của chúng ta cho nên
đồng hình đồng dạng với thân xác vinh
quang của Ngài. Đồng thời ngài rất đau
buồn khi nhận thấy có những kẻ sống thù
nghịch với thập giá. Hãy góp phần vào sự
biến hình của chính thân xác mình bằng
cách khử trừ tội lỗi, uốn nắn sửa đổi lại
những thói hư tật xấu, để trong ngày sau
hết chúng ta sẽ được mặc lấy ánh vinh
quang của Thiên Chúa.
http://gpvinh.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
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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
Vũ Ngọc

832.473.3767

THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA CHAY
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình
Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào ngày Thứ Tư trong Mùa Chay.
Xin liên lạc: Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133)
Ban Xã Hội: Ông Nguyễn Văn Bản (281-565-1185)
Bà Nguyễn Thị Thi (713-517-1621)
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để Cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
GalvestonHouston là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng
đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Đóng tiền 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.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 10 và 17 tháng 3, Trường Mẫu Tâm nghỉ Spring Break và sẽ không có
Thánh Lễ 2:30 trưa.
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.
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục Galveston-Houston, vì sự an toàn cho mọi người,
không một ai được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao thông
trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một chiều bên
phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.

THÙNG RÁC LỚN CỦA GIÁO XỨ
Thùng rác lớn đặt phía sau bên ngoài Hội Trường chỉ dùng cho Giáo Xứ. Xin không
mang những đồ phế thải tại tư gia đến bỏ vào thùng rác này.
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 Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
 Đức Thành, Khô Bò - 10%
 Chợ Tiến Hưng - 5%
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,144 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Phục
Vụ Dân Thiểu Số được $3,005 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người
và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

8/3, 15/3, 22/3 (Đàng Thánh Giá 5:30pm), 29/3, 5/4
*12/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*

Tĩnh Tâm Mùa Chay

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

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3

***Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3: Thánh Lễ 6:30 pm***

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

7:30 PM-9:30 PM
7:30 PM-9:30 PM

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 18 tháng 3
Thứ Ba, ngày 19 tháng 3
Thứ Hai, ngày 25 tháng 3
Thứ Ba, ngày 26 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 15 tháng 4
Thứ Ba, ngày 16 tháng 4
Thứ Tư, ngày 17 tháng 4

7:00 PM
7:00 PM
8:15 PM

Thứ Năm, ngày 18 tháng 4:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
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
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện Tuồng Thương Khó
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

7:30 PM

8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

3:00 PM

832.978.4542
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BÀI ĐỌC VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 2 MÙA CHAY C
Thứ Hai
Bài Đọc I: Ðn 9, 4b-10
Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời
giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và
tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và
làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật
Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa,
những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ
lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự
công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu
hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc
dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel,
những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán
họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy
Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha
ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi
và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng
con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng
Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa
đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.
Phúc Âm: Lc 6, 36-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con
hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét
đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi
bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì
sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã
lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong
bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”
Suy Niệm
Mùa chay giúp chúng ta ý thức tội lỗi chúng ta đã phạm để
thống hối ăn năn, nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa, như
Đaniel làm trong đoạn sách thánh chúng ta vừa nghe. Sự ăn
năn thống hối nhắc nhở ta phải ý thức tội lỗi để sửa mình.
Nhưng đây cũng chỉ là một khía cạnh, còn khía cạnh quan
trọng hơn là mỗi người phải bước ra khỏi sự đau buồn để thể
hiện lòng thương xót của Chúa cách mới mẻ hơn trong cung
cách sống đối với những người xung quanh. Đây là điều quan
trọng mà chúng ta bắt gặp trong đoạn tin mừng: “Các con hãy
ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ….”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống nhân từ và
quảng đại như Chúa. Nhưng nhìn lại chúng con thấy mình
chưa làm được, thậm chí còn làm trái lời dạy của Chúa. Xin
Chúa tha thứ và giúp chúng con luôn biết nghe và làm theo lời
Chúa chỉ dẫn để sống với tâm tình người con thực sự của
Chúa. Amen
Thứ Ba
Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20
“Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân
thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng
ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu
nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ
bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh
vực người goá bụa.
Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho
dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng
như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như
len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng
hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe
và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì
miệng Chúa phán như thế”.
Phúc Âm: Mt 23, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:
“Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy
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những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng
đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ
buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại
không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có
ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua
áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong
hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta
xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn
được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn
tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng
đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha,
Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là
người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức
Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ
các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ
mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Suy Niệm:
Mùa chay là mùa hoán cải. Hoán cải luôn khởi đầu bằng ý
thức về tội lỗi của mình. Lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu
là “Hãy sám hối”. Kẻ không nhận ra tội lỗi của mình sẽ trở
thành chai đá, mù lòa về những thiếu sót do chính họ gây ra,
cũng như tìm cách khép kín bằng những hành động giả dối.
Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu vạch
trần bộ mặt của những người Biệt Phái giả hình. Họ nói nhưng
không làm. Họ đặt trên vai người khác những gánh nặng của lề
luật nhưng chính họ không hề lay thử.
Giả hình là cơn cám dỗ thường xuyên trong đời sống Kitô hữu.
Họ nói, nhưng chính họ không sống đúng với điều đó. Một
người hoạn nạn đến xin giúp đỡ, chúng ta nhắm mắt làm ngơ.
Thậm chí trong công việc làm ăn, có khi chúng ta lại bóp
nghẹt tiếng nói lương tâm mình để làm những điều phạm pháp,
xúc phạm đến người khác mà không hề áy náy…
Xin Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can tha thứ cho chúng
con. Xin cho các việc lành chúng con làm thể hiện sự bác ái và
công bình đích thực của tâm hồn chúng con. Amen.
Thứ Tư
Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20
Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách
chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn
ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng
dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng
để ý đến các lời nó dạy”.
Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của
con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin
Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện
hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.
Phúc Âm: Mt 20, 17-28
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai
môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta
lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế
và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho
dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên
thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp
Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi
đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy
truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một
đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại:
“Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể
uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với
Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống
chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không
thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì
người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình
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với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết
thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm
lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.
Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và
ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con.
Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho
nhiều người”.
Suy Niệm:
Giêrêmia bị thù ghét, khai trừ, bách hại một cách vô cớ vì sứ
mạng ngôn sứ của mình.
Đức Giêsu cũng đã tự nguyện lên Giêrusalem để bước vào
cuộc khổ nạn, hâu thực hiện sứ mạng Messia của Ngài. Ngài
bảo chúng ta cũng hãy vác lấy thập giá mõi ngày, hãy uống lấy
chén đắng cùng với Ngài. Nhưng con người tự nhiên muốn sự
vinh quang, và được chỗ nhất, hơn mọi người khác giống như
ba mẹ con của Giacôbê và Gioan. Khuynh hướng của chúng ta
và đường lối của Chúa Giêsu khác nhau.
Mùa chay kêu gọi chúng ta xóa bỏ sự khác biệt ấy, tức là uốn
lòng chúng ta đi vào đường lối của Chúa, đường lối phục vụ.
Điều quan trọng hơn hết của người phục vụ là trở nên “tôi tớ”
giống như Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối
của Chúa là yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con biết
khiêm tốn đón nhận lời Chúa để đổi mới con người chúng con
bằng việc phục vụ một cách chân tình, để chuẩn bị tâm hồn
đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Thứ Năm
Bài Ðọc I: Gr 17, 5-10
Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ
nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống
xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi
được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa,
vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng
vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ
như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt,
không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì
khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Lòng người nham
hiểm khôn dò, nào ai biết được? Còn Ta, Ta là Chúa, Ta thấu
suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả công cho mỗi người tuỳ
theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”.
Phúc Âm: Lc 16, 19-31
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng:
“Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày
yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô,
nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được
những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng
không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của
người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được
các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia
cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực
hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham
và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
“Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng
đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn
quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời
con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ.
Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu
khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có
sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không
thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được”.
Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà
cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo
họ cũng phải sa vào chốn cực hình này”. Abraham đáp rằng:
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“Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các
Ngài”. Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham!
Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”.
Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe
Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng
cũng chẳng chịu nghe đâu”.
Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chắc chắn Chúa không có ý nói
giàu có là một cái tội. Nhưng điều quan trọng mà Chúa Giêsu
muốn nói đến là lối sống ích kỷ dửng dưng của con người
trước nỗi khổ đau của người khác. Anh Lazarô nghèo khổ
ngay trước cửa nhà, trong khi người phú hộ thì ngày ngày yến
tiệc linh đình…
Qua hình ảnh anh Lazarô, Chúa Giêsu cũng muốn gởi đến mỗi
người chúng ta sứ điệp: “nghèo” tự bản chất là một nhân đức.
Sở dĩ Lazarô được ân thưởng sau khi chết là bởi vì anh đã
sống “xứng đáng” với kiếp nghèo của mình: nghèo mà không
chất chứa tham lam và ý đồ hãm hại người khác…
Mùa chay là thời gian để cầu nguyện, ăn chay và bố thí.
Chúng ta cần để ý nhiều hơn đến sự chia sẻ cho người khác,
chứ đừng ích kỷ sống cho riêng mình.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết quan tâm đến những con
người đang gặp khó khăn. Xin cho con tim của chúng con biết
nhạy cảm trước những nỗi đau của người khác. Amen.
Thứ Sáu
Bài Ðọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra
Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo
nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse
hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói
chuyện thân mật với Giuse.
Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại
Sikem, thì Israel nói với Giuse: “Có phải các anh con đang
chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm
các anh con”.
Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Ðôtain. Khi các
anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm
cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: “Này thằng chiêm bao
đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác
nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi
xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?”
Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên
nói rằng: “Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song
ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em
không phải vấy máu”. Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu
Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi
Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc,
và bắt ném xuống giếng cạn.
Ðang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người
Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở
đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các
anh em rằng: “Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi,
thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người
Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em
ruột thịt chúng ta”. Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi
các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo
Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá
hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập.
Phúc Âm: Mt 21, 33-43. 45-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão
trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ
nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh,
đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê,
rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền
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để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt
các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa
khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng
họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai
mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình.
Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau:
“Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó
đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi
vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế
nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ
cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.
Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong
Kinh Thánh sao:
“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là
việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi
vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để
trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.
Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người
ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân
chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.
Suy Niệm:
Cả hai bài đọc hôm nay đều nói về cuộc khổ nạn. Giuse đón
nhận cuộc khổ nạn do chính an hem mình gây ra, nhưng rồi
nhờ đó sẽ cứu anh em mình. Đức Giêsu cũng bị chính những
người đồng bào của mình giết chết nhưng sẽ sống lại để ban sự
sống cho họ.
Trong cả hai câu chuyện người ta đều thấy lòng xót của Thiên
Chúa. Dù con người có gian ác, cũng không thể ngăn cản
đường lối của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu của Chúa không
chịu thua sự vô ơn, bạc nghĩa của con người.
Trong tâm tình của mùa chay trong năm Thánh Lòng Thương
Xót, chúng ta hãy suy nghĩ về những tội lỗi, những xúc phạm
của chúng ta đối với Thiên Chúa; nhưng cũng thấy được Lòng
Thương Xót của Ngài dành cho chúng ta, dù chúng ta đã xúc
phạm đến Ngài.
Lạy Cha, hôm nay Ðức Giêsu cho chúng con thấy chúng con
còn nhiều thiếu sót nhưng Cha không bỏ mặc chúng con, Cha
vẫn tiếp tục yêu thương và ban Con Một của Cha để chúng con
được cứu. Xin cho chúng con trong mùa chay này biết thực
lòng sám hối và quay về với Cha để được ơn tha thứ. Amen.
Thứ Bảy
Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20
Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa,
chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống
lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở
Basan và Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, xin
tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng.
Có Chúa nào giống như Chúa là Ðấng dẹp tan mọi bất công,
và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa
không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa
thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp
những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội
lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự
trung thành của Chúa và cho Abraham biết lòng từ bi mà
Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa.
Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần
Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt
phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội
lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo
họ dụ ngôn này:
“Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: “Thưa
cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha
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liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt
tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ,
phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn
đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó
vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra
đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng,
nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự
nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư
dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với
cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến
Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin
cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó
ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt
trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy
cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng:
“Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không
đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo các đầy
tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo
nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con
bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết,
nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn
uống linh đình.
“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe
tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem
có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về và cha
cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ”. Anh
liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh
vào, nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu
hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao
giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng
bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản
của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê
béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn
ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn
tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay
lại tìm thấy”.
Suy Niệm:
Có lẽ chúng ta đã nghe và suy gẫm nhiều về dụ ngôn người
con hoang đàng. Chúng ta đã có dịp dừng lại ở thái độ ăn năn
hối cải của người con thứ. Hôm nay chúng ta hãy chiêm ngắm
hình ảnh của người cha nhân từ:
Ông sẵn sàng để đứa con đi theo tự do của nó, ông để nó tự
quyết định cuộc đời mình,
Ngày ngày ông ra trước ngõ để trông chờ bước chân hoang
đàng của đứa con trở về,
Khi con trở về, lời đầu tiên của ông là: “hãy mặc áo mới cho
cậu, đeo nhẫn vào tay cậu và mở tiệc ăn mừng”. Ông đã
không muốn nhắc đến lỗi lầm của đứa con,
Với ông niềm vui lớn nhất là vòng tay mở rộng để ôm ấp đứa
con, dù nó có như thế nào đi chăng nữa.
Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta như người cha trong dụ
ngôn này. Ngài yêu thương ngay cả khi chúng ta làm ngơ
trước tình yêu của Ngài và quay gót ra đi; ngay cả khi chúng ta
trở về với sự khốn cùng của tội lỗi.
Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được Thiên Chúa là Cha
luôn yêu thương chúng con. Với tất cả tấm lòng của những
người con, chúng con trở về với Cha và thưa với Ngài: Lạy
Cha, con đã lỗi phạm đến Cha vì đã khước từ tình yêu của
Cha; lỗi phạm đến anh em vì con đã chối bỏ họ. Amen.
Lm. Giuse Phạm Thành Công

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org
TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
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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