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ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
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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

NHÀ CHA TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN
Theo luật Môi-sen thì việc thờ phượng
gồm có mục dâng con vật sống để làm lễ
vật hi sinh. Luật Môi-sen buộc cha mẹ
phải dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa
trong đền thờ. Đó là lý do tại sao sau khi
Chúa cứu thế giáng sinh thì được cha
nuôi và mẹ Người dâng vào đền thờ. Khi
dâng Chúa trong đền thờ, ông Giu-se và
bà Maria vì nghèo nên chỉ mang được đôi
chim câu làm lễ vật.
Vào dịp lễ Vượt qua của người Do Thái,
Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem, thấy
người ta đổi tiền, mua bán súc vật, Người
lấy làm khó chịu xua đuổi họ ra khỏi Đền
Thờ. Cũng nên biết là những người ở xa
đến khó có thể mang theo súc vật để hiến
dâng, cho nên việc mua bán súc vật trong
đền thờ là cần thiết hay ít ra được dung
thứ. Vậy nếu việc mua bán súc vật là tiện
lợi cho những người từ xa tới, thì tại sao
Chúa Giê-su lại tỏ ra khó chịu, lên tiếng
cảnh giác những người buôn bán súc vật
quanh đền thờ? Thưa rằng việc dâng hiến
lễ vât của họ đã trở thành một việc chỉ
nhắm mục đích thương mại. Người bán
thì coi đó như là cách thế làm tiền, còn
người mua thì coi việc dâng lễ vật như là
bổn phận phải làm một cách bất đắc dĩ
mà thiếu tâm tình bên trong.
Vì thế trong Phúc âm hôm nay Chúa lên
tiếng cảnh giác họ : Đừng biến nhà cha ta
thành nơi buôn bán (Ga 2:16). Đây cũng
là lời quở trách những nhà lãnh đạo tôn
giáo thời bấy giờ đã đồng loã trong việc
trần tục hoá và thương mại hoá Đền Thờ.
Phúc âm thánh Mát-thêu (21:14), Mác-cô
(11:17), và Lu-ca (19:36) còn trích Sách
tiên tri Isaia để cảnh giác họ : Nhà Ta sẽ
được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các
ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn
cướp (Is 56:7). Người Do thái thường tỏ
ra tôn kính đền thờ và bàn thờ dâng lễ vật
của họ. Họ thường cảm tạ Thiên Chúa
cho họ có được đền thờ và bàn thờ dâng
lễ vật. Nếu bạn có dịp sang Giê-ru-sa-lem
mà đến đền thờ đã bị phá huỷ, chỉ còn lại

một phần tường đền thờ, mà người ta gọi
là tường ô nhục, bạn sẽ thấy người Do
thái gục đầu vào tường mà than khóc, vì
đền thờ của họ đã bị phá huỷ mà chưa
xây được đền thờ mới. Còn thực tế và cụ
thể hơn, người Hồi giáo khi vào đền thờ
của họ, phải để giày bên ngoài. Ta có thể
tưởng tượng giả sử có một ngàn người để
một ngàn đôi giày, tức là hai ngàn chiếc
bên ngoài, ra khỏi đền thờ đi tìm chiếc
giày nào là của mình trong hai ngàn chiếc
giày thì sẽ lộn xộn và khó khăn thế nào?
Tuy nhiên để tỏ ra tôn kính nơi thờ
phượng, người Hồi giáo vẫn giữ điều lệ
này cho tới ngày nay.
Sống ở đô thị hay ở ngoại quốc, ta có dịp
va chạm với nhiều người thuộc các tôn
giáo khác nhau, và được mời đến nơi thờ
phượng của họ, có thể giúp ta làm tăng
triển , hoặc làm giảm căn tính tôn giáo
của mình khi vào nhà thờ. Nếu vào nhà
thờ có Mình Thánh Chúa ngự, mà ta tỏ ra
những cử chỉ như đi đứng nghêng ngang,
xỏ tay túi quần giống như vào xem viện
bảo tàng hay nhà triển lãm thì ta cần xét
lại cái căn tính tôn giáo của mình.
Thánh kinh hôm nay nhắc nhở cho
ta: Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa
hun đúc tâm hồn tôi (Tv 69:10). Lòng
nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc
nhở cho ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa,
biết giữ gìn sạch sẽ cho nhà Chúa. Lòng
nhiệt thành cho nhà Chúa phải nhắc nhở
ta dạy cho con cháu biết phân biệt đâu là
nơi thờ phượng. Dạy cho con cháu biết
trong nhà thờ, nơi thờ phượng thì không
chạy nhảy, la hét, không xả rác rưởi,
không chơi đồ chơi phát ra tiếng động...
Ta cũng nên xét theo phương diện tích
cực xem, ta có thể làm gì để tỏ ra tôn
kính nhà Chúa như săn sóc, giữ gìn, và
bảo trì nhà Chúa.
Lm. Trần Bình Trọng

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
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
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
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỔI GIỜ
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 3 sẽ đổi giờ. Xin nhắc: tối thứ Bảy trước khi đi ngủ, lấy đồng
hồ lên một giờ.
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.
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 $18,258 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Qũy Trợ Giúp cho Dân Thiểu
Số được $4,154 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.
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.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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.

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
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

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

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
KHÔNG CHỪNG SẼ MẤT ƠN CỨU ĐỘ
VÌ KIÊU NGẠO!
(Lc 4,24-30)
Quê hương đã trở nên máu thịt cho mỗi người. Nó chẳng
khác gì tâm tư của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở đất chỉ là
nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Với nhà thơ Đỗ Trung Quân thì:“Quê hương là chùm khế
ngọt, nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Vì thế,
trong dân gian, người ta không ngớt khen ngợi quê hương và
tự hào: “Không nơi đâu đẹp bằng quê hương mình”; hay để
nói về tình nghĩa quê hương, người ta cũng thường nhắc nhở
nhau: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
Những tâm tình ấy cho chúng ta thấy một điều là: nơi mà
mình đã từng chôn nhau cắt rốn sẽ theo ta suốt cuộc đời, và dù
có đi muôn phương ngàn lối, nhưng ai cũng chỉ có một chốn
để về, đó là quê hương.
Có lẽ mang trong mình tâm tình ấy, nên Đức Giêsu cũng đã
trở về quê hương của Ngài, nhưng điều oái oăm thay, dân làng
đã không đón nhận Ngài, ngược lại, họ tìm cách để hãm hại
Ngài. Vì thế, Đức Giêsu đã nói một câu bất hủ mang tính tiên
tri: “Không tiên tri nào được sùng mộ nơi quê hương”.
Thật thế, người đương thời với Đức Giêsu, họ không thể
chấp nhận một con người bình dân học vụ như thế mà lại là
Đấng Cứu Thế! Dưới mắt họ, Ngài chỉ là con của ông thợ mộc
Giuse và bà Maria, bản thân Ngài không hơn không kém một
thanh niên như mọi thanh niên khác trong làng.
Chính sự coi thường, khinh khi, nên lòng họ ra trai cứng,
không còn khiêm nhường, nhạy bén để nhận ra Đấng Uy
Quyền, là Chúa Tể trời đất đang ở giữa họ, vì thế, họ đã khước
từ chân tính đích thực của Đức Giêsu. Thấy vậy, Đức Giêsu
mặc khải cho họ biết: họ sẽ không được bằng dân ngoại, và ơn
cứu độ lẽ ra đến với họ trước tiên và phong phú, nhưng khi đã
từ trối thì ơn đó sẽ đến với dân ngoại.
Xuyên suốt câu chuyện Tin Mừng cho chúng ta thấy, người
Dothái "thích sự thật khi sự thật tán tụng họ, nhưng họ căm
ghét sự thật khi sự thật lên án họ" (thánh Augutstinô).
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết khiêm
tốn nhìn nhận sự yếu hèn của mình để cần đến ơn cứu độ. Cần
tránh thói hư là: “Gần Chùa gọi Bụt bằng anh”; hay “bụt nhà
không thiêng”. Hãy biết tôn trọng anh chị em mình trong sự
thật, đừng vì ghen ghét, hiềm khích hay sợ người anh em trổi
trang hơn mình mà ra tay làm hại hay nói năng những lời nguy
hại đến thanh danh tiếng tốt của họ! Làm như thế, ấy là chúng
ta đang đi vào vết xe đổ của những người đồng hương với Đức
Giêsu, và như một lẽ tất yếu, chúng ta sẽ mất ơn cứu độ vì
không thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết tôn trọng và
yêu mến mọi người. Nhất là những người cùng sống và làm
việc trên quê hương với chúng con. Amen.
THỨ BA
HÃY BIẾT “YÊU” NHƯ CHÚA
(Mt 18, 21 -35)
Có một anh bạn hỏi một người Công Giáo rằng: “Nếu để
nói một câu ngắn gọn nhất nhằm tóm gọn toàn bộ giáo lý về
đạo Công Giáo thì bạn sẽ nói câu nào?”; bạn trẻ công Giáo
trả lời, đó là chữ: “Yêu”.
Thật vậy, chữ “yêu” là chữ cốt lõi của đạo Công Giáo. Vì
yêu, Thiên Chúa dựng nên trời đất và con người. Vì yêu, Ngài
đã cứu thoát họ khỏi Ai Cập, đưa về Đất Hứa. Vì yêu Thiên

Chúa đã gửi các ngôn sứ đến để dạy dỗ dân. Vì yêu, Thiên
Chúa đã ban Con Một của mình đến để cứu chuộc nhân loại.
Đấng ấy là Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã dạy dỗ,
yêu thương, tha thứ cho kẻ thù và cuối cùng, vì yêu nên Đức
Giêsu đã chết cho người mình yêu.
Hôm nay, Tin Mừng một lần nữa xác định căn cốt đó khi
trình thuật cuộc nói chuyện giữa Đức Giêsu và Phêrô. Khởi đi
từ câu hỏi của Phêrô: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc
phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần
không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy".
Tha như thế là tha mãi, tha không giới hạn, không điểm
dừng, không so đo tính toán thiệt hơn. Tha như thế là đi vào
mối tương quan với Thiên Chúa là tình yêu, và làm toát lên
đạo mới, “đạo yêu thương”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tha thứ và
tha thứ không ngừng nghỉ! Tha thứ như thế thì mới được
Thiên Chúa tha thứ cho mình.
Tha thứ là một điều rất khó, nhưng nó là tuyệt đỉnh và cao
quí nhất mà Đức Giêsu đã cống hiến cho con người.
Tha thứ còn là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, bởi vì nhờ
tha thứ, con người trở nên giống Thiên Chúa vì Thiên Chúa
mà Đức Giêsu mạc khải cho loài người là Thiên Chúa của tha
thứ không ngừng. Vì thế, chỉ có một mình Thiên Chúa tha thứ
không ngừng ấy, mới có thể đòi hỏi con người: “Ta không bảo
con phải tha đền bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy”, tức
là tha không ngừng.
Nếu có khó khăn trong việc tha thứ, ấy là chúng ta vẫn nhìn
vào sức nặng của sự xúc phạm mà đối phương đã gây ra cho
ta, trong khi đó, lẽ ra chúng ta phải nhìn vào tình thương của
Thiên Chúa đối với mình khi Ngài tha thứ tội lỗi cho ta.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa dạy chúng con hôm nay thật
tuyệt vời, vì nếu chúng con không tha thứ thì làm sao chúng
con được Chúa thứ tha trong khi chúng con là kẻ có tội? Xin
Chúa ban cho chúng con có lòng nhân hậu như Chúa là
Đấng Nhân Hậu. Biết yêu tha thiết để sẵn sàng tha thứ
không ngừng nghỉ như Chúa. Amen.
THỨ TƯ
“TA ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ HỦY
MÀ LÀ KIỆN TOÀN”
(Mt 5, 17-19)
Thánh Gioan Bosco nói với các môn sinh của ngài
rằng: “Hãy trung thành giữ luật, luật sẽ gìn giữ con”.
Thật vậy, lề luật nó như cái bản lề để giúp cho cánh cửa
cuộc đời được đứng vững.
Chính Đức Giêsu đã trung thành giữ luật cách yêu mến và
trung thành. Chỉ khi nào luật không làm cho con người ta tốt
hơn, mà ngược lại, nó đè bẹp con người, thì lúc đó Ngài lên
tiếng chống đối.
Hai lối hiểu và hai cách giữ luật khác nhau, nên những nhà
lãnh đạo Dothái và Đức Giêsu có sự đối kháng kích liệt. Họ
cho rằng Đức Giêsu đến để bãi bỏ lề luật, còn Đức Giêsu thì
khẳng định: “Các người đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ các lề
luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện
toàn”.
Nói cách khác, Đức Giêsu vẫn rất tôn trọng luật Cựu Ước,
mà cụ thể là trong Ngũ Kinh, vì ở đó chứa đựng ý muốn và
lệnh truyền của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc, vì họ
đã giữ luật theo kiểu mặt chữ, nên không còn tình thương, lòng
mến, và luật đã trở thành phương tiện cho người ta hà hiếp,
bóc lột và kết án nhau.

Khi phản đối lối gán ghép tội của các Luật Sĩ và Pharisêu
gây ra cho mình, Đức Giêsu khẳng định không những không
phá bỏ, mà còn kiện toàn và làm cho luật trở nên nhân nghĩa
hơn.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng: hãy biết
giữ luật trong lòng mến. Trung thành yêu mến luật vì nơi đó
Thiên Chúa tỏ bày thánh ý của Ngài. Tuy nhiên, giữa việc giữ
luật và đời sống phải đi đôi với nhau. Không thể sống theo
kiểu “ngôn hành bất nhất” như Luật Sĩ và Pharisêu, vì họ
dùng luật của Chúa để triệt hạ nhau khi luật của Chúa đã bị
bóp méo.
Lạy Chúa Giêsu, luật của Chúa là luật vì con người và
hạnh phúc của nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con biết
yêu mến và thi hành luật ấy cách trung thành trong lòng
mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con đừng vì luật mà
cứng ngắc với anh chị em mình khi chúng con rơi vào tình
trạng giả hình, chỉ câu nệ vào những hình thức bên ngoài
mà quên đi những cái chính yếu bên trong. Amen.

THỨ NĂM
ĐỪNG “CHỤP MŨ” NHAU NHƯ THẾ!
(Lc 11, 14-23)
Có một tu sĩ đảm trách công việc mục vụ bệnh nhân Sida.
Tuy nhiên, do sơ xuất, ngài đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này
qua người bệnh trong khi chăm sóc họ. Nhưng thật chớ trêu,
thay vì được mọi người nâng nỡ, khích lệ, thì họ lại bàn tán,
gán ghép những chuyện không mấy tốt đẹp cho vị tu sĩ nhiệt
tình vì sứ vụ này!
Đây cũng chính là căn bệnh truyền kiếp ở mọi thời, đó là,
người ta không thích ai, hay ai đó uy tín hơn mình, thì họ sẵn
sàng dùng đến biện pháp nói hành, hay chụp mũ để hạ gục đối
phương!
Hôm nay, Đức Giêsu cũng rơi vào tình trạng trên khi bị dân
chúng chụp cho Ngài thứ mũ hết sức đê hèn như:
Ngài trừ được quỷ là do liên minh với quỷ khi nhân danh
tướng quỷ để trừ quỷ!
Tại sao họ lại vu khống và nói hành Đức Giêsu như vậy?
Thưa chỉ vì một chuyện rất đơn giản, ấy là:
Đức Giêsu ngày càng uy tín trước mặt dân chúng vì những
việc tốt đẹp và lời dạy khôn ngoan của Ngài, khiến dân chúng
tôn vinh Ngài là một tiên tri vĩ đại. Vì thế, những Luật Sĩ và
Phairisêu bối rối, hoang mang và sinh lòng ghen tuông, tức tối
đối với Ngài.
Họ đã dùng đến trò thâm hiểm nhất để bêu rếu và mục đích
nhằm hạ gục Đức Giêsu khi nói là Ngài “nhờ tướng quỷ để mà
trừ quỷ”.
Khi gán cho Đức Giêsu như thế, họ muốn nói với dân rằng:
Đức Giêsu là người thuộc về thế giới của ma quỷ. Khi Ngài đã
thuộc về ma quỷ, thì lẽ đương nhiên không nên tin vào con
người này cũng như những lời dạy dỗ của Đức Giêsu.
Đây là một phương pháp triệt hạ đối phương bằng cách
đánh vào uy tín.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đặt ngược lại vấn nạn với hai câu
hỏi để lật tẩy trò đê hèn của chúng, Ngài hỏi:
“Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước
nó tồn tại sao được?”; và: “Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ
quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?”!
Khi hỏi như thế, Đức Giêsu một mặt cho thấy lý chứng của
những Luật Sĩ và Pharisêu tự mâu thuẫn, khập khiễng, không
ăn khớp với nhau, bởi vì cứ theo lập luận của họ, thì phải
chăng một nước mạnh lại dùng chính kẻ mạnh để tiêu diệt kẻ
yếu cùng đồng minh với mình hay sao? Hay nếu Quỷ Vương
cho mượn quyền lực của hắn để tiêu diệt tay chân của hắn thì

nước đó đã đến thời mạt vận?
Trong đời sống của chúng ta hôm nay nhiều khi rơi vào tình
trạng của những Luật Sĩ và Pharisêu khi sử dụng những chiêu
thức bỉ ổi là nói hành, nói xấu để bôi nhọ thanh danh tiếng tốt
của anh chị em mình.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đứng
về phía sự thật để trả lại cho anh chị em mình những giá trị
đích thực khi họ vì lòng yêu mến Chúa mà thi hành những bổn
phận của họ để loan báo tình thương của Thiên Chúa cho mọi
người. Đồng thời chúng ta biết cộng tác với nhau để làm cho
triều đại của Thiên Chúa mau đến.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con trong Mùa
Chay thánh này, luôn biết yêu thương, nâng đỡ nhau để
cùng nhau loan truyền và làm chứng cho Chúa bằng đời
sống bác ái, yêu thương. Amen.
THỨ SÁU
YÊU MẾN BẰNG CẢ TÂM HỒN
(Mc 12,28-34)
“Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng hết sức hết trí
khôn”; và: “Phải yêu người thân cận như chính mình”. Đây là
một mệnh lệnh của Trời.
Tin Mừng hôm nay trình thuật câu chuyện đối thoại giữa
Đức Giêsu và một Kinh Sư. Khởi đi bằng một câu hỏi của ông
này về việc: điều nào là quan trọng trong toàn bộ luật. Thấy
vậy, Đức Giêsu đã tóm cho ông toàn bộ nội dung và mục đích
của luật trong câu: “Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng
hết sức hết trí khôn”; và: “Phải yêu người thân cận như chính
mình”.
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là làm sao? Thưa! Là thờ lạy,
quy phục, là giữ và thực thi Lời Chúa, sẵn sàng từ bỏ mọi sự
để tin và theo Chúa, dù có phải khổ đau, hoạn nạn, thử thách
và cuối cùng sẵn sàng chết cho Thiên Chúa là Đấng chúng ta
tôn thờ, yêu mến.
Còn yêu người như chính mình thì như thế nào? Thưa! Là
yêu hết mọi người, không phân biệt bạn hay thù, thánh thiện
hay tội lỗi, giàu hay nghèo, quý tộc hay thường dân, người già
hay trẻ nhỏ, phụ nữ hay đàn ông, màu da hay chủng tộc...
Yêu như thế là chúng ta đi vào tình yêu của chính Thiên
Chúa, bởi vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu mà tình yêu
của Ngài là hướng tha, là thực tế, không trừu tượng.
Muốn yêu được như thế, chúng ta phải chấp nhận cho đi,
thiệt thòi, chịu liên lụy và đôi khi đành mất chính mình.
Chúa không bao giờ chấp nhận chúng ta cho đi theo
kiểu: “Hòn đất ném đi, hòn trì ném lại”; hay “bỏ con tép, bắt
con tôm”; hoặc “ông bỏ nắm xôi, bà thò nậm rượu...”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi theo
Chúa trên con đường tình yêu ấy bằng cả lòng mến chân thành
được hiện tại hóa nơi hành động của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống và giữ Giới
Luật của Chúa bằng cả con tim, khối óc và linh hồn, để
chúng con được sự sống đời đời. Amen.
THỨ BẢY
KHIÊM TỐN THẬT THÌ MỚI ĐƯỢC THA THỨ
(Lc 18,9-14)
Có một câu chuyện kể rằng: một ông giáo dân nọ nổi tiếng
là đạo đức với những câu chuyện về lòng quảng đại, giúp đỡ
của ông cho người nghèo. Ông được nhiều người ca tụng là
người tốt lành, thánh thiện, nhất là khiêm tốn khi quảng đại
giúp đỡ người cùng khốn mà không cần đến danh vọng...
Chính bản thân ông cũng nghĩ mình như thế! Tuy nhiên,
đến lúc về già, ông đến gặp cha xứ và tâm tình với ngài

rằng: “Cả cuộc đời con đã hy sinh cho Chúa, Giáo Hội và mọi
người, con không hề tính toán thiệt hơn, bởi xác tín rằng: mọi
sự con có là bởi Chúa”. Nhưng ngay sau đó, ông xin cha xứ
một đặc ân, đó là: khi ông chết, cho ông được chôn ở gầm bàn
thờ!
Câu chuyện mang tính ngụ ngôn, nhưng thực tế, trong cuộc
sống hôm nay, vẫn còn đó rất nhiều người có tư tưởng khiêm
tốn như ông lão trong câu chuyện trên. Thiết nghĩ, một lần
khiêm tốn kiểu đó phải chăng bằng bốn lần kiêu ngạo! Nó thật
giống với người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay.
Dụ ngôn kể về việc hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một
Pharisêu và một thu thuế. Hai người này là điển hình của hai
thành phần cực đoan, thái quá trong dân Dothái thời bấy giờ.
Với nhóm Pharisêu thì bảo thủ, kiêu ngạo, tự coi mình là
người thành toàn, nắm toàn bộ lề luật và trở thành kiểu mẫu
cho mọi người. Điều này được chứng minh qua lời cầu nguyện
của ông với Thiên Chúa. Ông kể lể: “Con không gian tham,
không bất công, không ngoại tình, không như người thu thuế
đằng sau”; “một tuần ăn chay hai lần và dâng cho Chúa một
phần mười thu nhập của con”.
Còn người thứ hai, bác thu thuế. Người thu thuế thì ai cũng
biết, biết về tội ác của ông là phản bội và cấu kết với đế quốc
La mã để hà hiếp, bóc lột, vơ vét của cải nhân dân. Vì thế, họ
bị dân chúng khinh bỉ vì tội công khai của họ. Chính vì lý do

đó, nên chúng ta dễ hiểu là tại sao ông thu thuế này lại đứng
đằng xa, không dám ngẩng đầu lên, vừa đấm ngực vừa cầu
nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội
lỗi”.
Kết cục, hai người ra về và người thu thuế thì được Chúa
nhận lời, còn người Pharisêu thì không những không được
Chúa nhận lời mà lại còn phạm thêm tội vì coi khinh người
khác ngay khi cầu nguyện.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: đừng bao giờ
coi khinh người khác khi cầu nguyện. Không được phán xét
anh chị em của ta, trong khi mình cũng là kẻ có tội. Cầu
nguyện là hướng tâm hồn lên với Chúa chứ không phải quy về
mình.
Hãy khiêm tốn thật lòng như người thu thuế, Chúa cần
những tâm hồn trung thực và thật tâm như vậy, bởi vì tình
thương của Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi của con người, chỉ
cần con người thống hối ăn năn thì dù tội có đỏ như son thì
Chúa cũng làm cho trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều,
Chúa cũng làm cho trắng như bông.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết “xé lòng chứ
đừng xé áo” để đáng được Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Amen.
Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P

THIRD SUNDAY OF LENT, CYCLE B
First Reading: Exodus 20:1-17
(or shorter form, Exodus 20:1-3,7-8,12-17)
Moses is given the Ten Commandments.

The Gospel of John was the last of the four Gospels to be
written, and its narrative reflects the growing divide between
the Jewish community and the early Christian community.
Thus, greater emphasis on the distinction between Christianity
and Judaism is found in John’s Gospel.

Responsorial Psalm: Psalm 19:8,9,10,11
A prayer of praise to God who gives us his commandments

Reflecting upon the destruction of the Temple of Jerusalem
(A.D. 70), John recalls Jesus’ cleansing of the Temple and
uses that story to interpret this later event. John explains to his
audience, an early Christian community, that temple worship
would no longer be necessary because it was surpassed in the
passion, death, and Resurrection of Jesus. With greater
frequency than the other Evangelists, John intersperses postResurrection reflections of this Christian community in his
narrative.

Second Reading: 1 Corinthians 1:22-25
Paul preaches Christ crucified to the Corinthians.
Gospel Reading: John 2:13-25
Jesus drives out the moneychangers from the Temple and says
that he will destroy the temple and raise it up again.
Background on the Gospel Reading
In today’s Gospel we read about how Jesus overturned the
tables of the merchants and the moneychangers in the Temple
at Jerusalem. In order to understand the relevance of Jesus’
action, we must learn more about the activities that were going
on in the temple area. Worship at the Temple in Jerusalem
included animal sacrifice, and merchants sold animals to
worshipers. Moneychangers exchanged Roman coins, which
bore the image of the Roman emperor, for the temple coins
that were needed to pay the temple tax.

After clearing the Temple of the merchants and the
moneychangers, John’s Gospel tells us that the people asked
for a sign of Jesus’ authority to do such an audacious act. In
response, Jesus predicted his death and Resurrection.
Throughout John’s Gospel, the language of signs is distinctive.
Jesus’ miracles are called signs, and the people look to these
signs for proof of his authority. Here we learn that the sign par
excellence will be Jesus’ passion, death, and Resurrection.

Jesus’ action at the Temple in Jerusalem is recorded in all four
Gospels and is often understood to be among the events that
led to Jesus’ arrest and Crucifixion. The Gospel of John,
however, places this event much earlier in Jesus’ public
ministry than do the Synoptic Gospels. In John’s Gospel this
event occurs at the very beginning of Jesus’ ministry, after his
first miracle at the wedding feast at Cana.

During Lent we reflect upon the meaning of this sign for us
and for our world. We might take this opportunity to consider
the quality of our prayer and worship. In our prayers we seek
to deepen our relationship with the person of Christ. In our
worship with the community, we gather to experience anew
the passion, death, and Resurrection of Jesus and its
significance in our lives. Christ promises to be present with us
when we gather for prayer.

We must read the Gospel of John carefully, especially in its
presentation of Jesus’ relationship to Judaism. The Gospel of
John tends to reflect greater tension and animosity between
Jesus and the Jewish authorities than the Synoptic Gospels.
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