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Giờ Văn Phòng:
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Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở: 7:00 am Đóng: 7:00 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
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
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Qua phần phụng vụ yêu thương và an bình, vương quôc của sự
hôm nay, chúng ta cùng sống và chân lý.
nhau chia sẻ ba điểm.
Sau cùng, Chúa nhật Lễ Lá nhắc cho
Trước hết Chúa nhật chúng ta biết về giá trị của những đau
Lễ Lá là việc tưởng khổ.
niệm cuộc vào thành
Giêrusalem cách long Thực vậy, sống trên đời là phải đối đầu
trọng.
với khổ đau, bởi vì Lễ Lá dẫn đưa chúng
ta vào cuộc thương khó của Chúa, chuẩn
Biến cố này cho chúng bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau
ta thấy giờ của Ngài đã thương của Ngài trên đỉnh Canvê. Khi
đến. Ngài sẽ phải bước chấp nhận vác thập giá mình mà bước theo
vào cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự Chúa, chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng
phục sinh, như hạt lúa mì cần phải mục nát của Ngài. Thế nhưng điều quan trọng
đi thì mới nẩy mầm và kết trái. Trước đó, không phải là vác đi trong than khóc, mà
nhiều lần những người Do Thái chống đối vác đi trong hy vọng. Bởi vì với Chúa
lập mưu giết hại Ngài, nhưng giờ Ngài Giêsu, thập giá và phục sinh không thể
chưa đến, đồng thời nhiều lần dân chúng tách lìa nhau. Với Chúa Giêsu, đau khổ và
định tôn Ngài lên làm vua, nhưng giờ Ngài sự chết không đẩy con người vào ngõ cụt,
cũng chưa đến. Còn lúc này giờ ấy đã đến mà trái lại đem con người tiến bước trên
và đã đến thật rồi.
con đường dẫn tới ngày phục sinh.
Tiếp đến, với Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta Điều nghịch lý của Lễ Lá, đó là vị vua của
tôn kính Đức Kitô là Vua.
chúng ta đang tiến lên, vị vua đã bênh vực
nhân vị, đã xoa dịu mọi đau khổ thể xác
Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cũng như tinh thần của con người, thế
trần thế, Ngài đồng ý để dâng chúng tung nhưng chính vị vua ấy lại thu tích tất cả
hô vạn tuế Ngài là Vua: Chúc tụng Đấng những đau khổ thể xác cũng như tinh thần
nhân danh Chúa mà đến. Và cũng chính vì của con người vào trong chính bản thân
phong cách vương đế này mà Ngài đã bị của mình để chết đi một lần thay cho tất cả
kết án tử hình. Bản án của Ngài được viết và đã mở ra cánh cửa vào cõi phúc trường
bằng ba thứ tiếng: Do Thái, Latinh và Hy sinh. Và đó cũng chính là niềm hy vọng
Lạp: Giêsu Nagiarét, vua dân Do Thái. của chúng ta, bởi vì đau thương là đường
Chính Ngài đã xác quyết trước toà án lên ánh sáng, gian khổ là đường về vinh
Philatô: Tôi sinh ra và đến trong thế gian quang và thập giá là đường dẫn tới sự
là để làm chứng cho sự thật. Ai tôn trọng phục sinh.
sự thật thì nghe tiếng tôi. Sở dĩ như vậy vì
vương quốc của Ngài là vương quốc của
https://gpcantho.com
Trong thời gian phòng ngừa đại dịch, Nhà thờ Ngôi Lời mở cửa từ 9 giờ sáng đến

5 giờ chiều mỗi ngày, để những ai muốn, có thể đến viếng Chúa và cầu nguyện
riêng. Văn Phòng Giáo Xứ vẫn tiếp tục mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu: 9 giờ
sáng đến 5 giờ chiều.
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Xin chào bình an đến quý Ông Bà và Anh Chị Em,
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

Hiện giờ tại tiểu bang Texas và từ nhiều nơi khác, sự nguy cơ của bệnh dịch đã gây nên
sợ hãi và âu lo phập phồng trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng trong thời điểm này, điều
tích cực qua sự an nguy làm cho cộng đồng nhân loại đoàn kết và nghĩ đến nhau trong
tinh thần yêu thương. Đức tin của chúng ta cần có đạo đức nhân bản và khôn ngoan.
Sau khi tham khảo với Đức Giám Mục George Sheltz và Ban Tư Vấn tôi đã quyết định
sửa đổi thông báo đã ra trước đây vào ngày 13.03.2020. Thông báo mới này sẽ có hiệu
quả cho đến khi có chỉ thị mới.
THÁNH LỄ
• Thánh Lễ chung cộng đồng các ngày trong tuần và Thánh Lễ Chúa Nhật trong Tổng
Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tạm ngưng cử hành kể từ Thứ Tư ngày 18.03.2020.
Tuy nhiên, các nhà thờ giáo xứ vẫn mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng
vào giờ làm việc, theo chỉ thị của Linh Mục Giáo Xứ,
• Giáo Xứ, tùy theo khả năng, hãy thông báo cho các Giáo hữu thuộc giáo xứ của
mình để họ có thể tham gia Thánh Lễ qua các phương tiện truyền thông được phát
trực tiếp trên mạng dành cho công chúng theo dõi tại tư gia.
• Chúa Nhật luôn là ngày dành cho Chúa. Gia đình phải cùng nhau cầu nguyện, đọc
Thánh Kinh, lần Hạt Mân Côi và chia sẻ Lời Chúa tại tư gia.
XƯNG TỘI VÀ HÒA GIẢI
• Bí Tích Hòa Giải phải được ban cho các giáo hữu mỗi khi có thể; tuy nhiên, cần ứng
biến theo nhu cầu tại những giáo xứ có những vị Linh Mục cao niên.
• Tôi xin góp ý các Linh Mục nên ban Bí Tích Hòa Giải ở nơi rộng rãi thay vì trong
phòng kín Tòa Giải Tội. Xin ghi nhớ phải giữ một khoảng cách giữa hối nhân và
Linh Mục. Những người đứng chờ đợi để xưng tội, cần được nhắc nhở “giữ khoảng
cách” tránh gây truyền nhiễm.
• Các Nghi Thức Thống Hối tập thể đều bị hủy bỏ.
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
• Các Linh Mục sẽ có trách nhiệm phục vụ đối với các bệnh nhân nhất là mang Mình
Thánh Chúa cũng như bí tích Xức Dầu cho họ. Xin hãy chiếu theo nội quy của các
cơ quan bệnh viện.
• Chỉ có Linh Mục mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và rước Thánh Thể như
Của Ăn Đàng cho những người hấp hối vào thời gian này.
BÍ TÍCH RỬA TỘI TRẺ EM
• Bí Tích Rửa Tội sẽ tạm ngưng ngoại trừ trường hợp nguy tử.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI
• Thánh Lễ Hôn Phối sẽ tạm ngưng và thay thế vào Nghi Thức Lời Chúa và không
Các Bà Mẹ Công Giáo
được tụ họp trên 10 người gồm cả Linh Mục hoặc Phó Tế.
• Xin quý Linh Mục hãy thông báo cho các cặp hôn nhân đang chuẩn bị hoặc đã có
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
ngày cử hành hôn phối về quy định này.
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Nguyễn Quang Hưng

713.894.7411 LỄ NGHI AN TÁNG

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

•

Thánh lễ An Táng sẽ được thay thế bằng việc cử hành tại nhà quàn “Nghi Thức Tiễn
Biệt và Chôn Cất tại Nghĩa Trang”. Nếu cần, lễ tưởng nhớ người quá cố có thể dời
vào thời điểm thích hợp sau này.

Thiếu Nhi Thánh Thể
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH
Lê Quyên
281.943.4255
• Các thông tin cụ thể về Tuần Thánh sẽ được thông báo sau, nếu tình trạng nguy ngập

vẫn còn trong thời gian đó.
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353 BỒN NƯỚC THÁNH
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

•

Xin hãy trút nước Thánh và lau chùi các bồn chứa nước Thánh và không được chứa
nước Thánh vào các bồn trong thời gian này.

Trước tình trạng bùng phát và lây lan của bệnh dịch, quy định trên có thể được thay đổi.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498 Tôi xin trấn an toàn thể Cộng Đồng Công Giáo TGP rằng hằng ngày tôi dâng lời cầu

nguyện cho sự bình an của quý vị và nhất là các vị Linh Mục. Chúng ta đang phải đương
đầu với một khó khăn và sự bấp bênh trong tương lai khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên
Phan Minh Phượng
713.301.6092 Chúa đang ngủ quên. Nhưng nếu chúng ta liên tiếp không ngừng dâng lời cầu nguyện,
Ngài sẽ đột nhiên thức dậy và sẽ truyền cho đại dương bình yên trở lại sau cơn sóng gió.
Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí
713.478.7497 Kính chào trong Chúa Kitô,
Đức Hồng Y Daniel DiNardo
Cursillo
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Kinh Rước Lễ
Thiêng Liêng

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

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin
thật Chúa con ngự trong Phép
Mình Thánh, con kính mến
Chúa con trên hết mọi sự,
cùng ước ao chịu lấy Chúa con
trong linh hồn con. Song le bởi
vì bây giờ con chẳng có thể
mà chịu Chúa con cho thậy
được, thì xin Chúa con ngự
vào linh hồn con cách thiêng
liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con
đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng
hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin
Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con
bao giờ. Amen.

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Spiritual Communion
Prayer
My Jesus, I believe that you are
present in the Most Holy
Sacrament. I love you above all
things and I desire to receive
you in my soul. Since I cannot
at this moment receive you
sacramentally, Come at least
spiritually into my heart. I
embrace you as if you were
already there And unite myself
wholly to you. Never permit me to be
separated from you. Amen.

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org. Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston: www.archgh.org. Thánh Lễ Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành:
www.vaticannews.va

Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

TRƯỜNG MẪU TÂM
Trường Mẫu Tâm nghỉ đến khi báo lại.

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

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG (Donations)
Giáo xứ có chương trình đóng góp qua Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu
khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc
qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bấm vào đây để
đóng góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng.

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:
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
● SureMeal - 10%
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $1,585 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người
và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
Trong thời gian phòng ngừa đại dịch, không có thánh lễ; tuy nhiên, nếu quý Ông Bà
và Anh Chị Em có khả năng tiếp tục giúp bảo trì, điều hành Giáo xứ, xin gửi phong bì
đóng góp hằng tuần qua đường bưu điện (US Post Office) hoặc bấm vào đây để đóng
góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng. Nếu có cơ hội đến nhà thờ cầu nguyện hay
viếng Thánh Thể, có thể bỏ phong bì đóng góp vào thùng khấn Đức Mẹ, Thánh Cả
Giuse.

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
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BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT LỄ LÁ
KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

KIỆU LÁ
BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11
"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp
núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các
con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ
cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho
Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần
đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để
ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
"Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái
đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con
vật chở đồ".
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai
môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và
đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống
đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì
đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua
Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên
các tầng trời!"
Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và
nói rằng: "Người đó là ai vậy?" Dân chúng trả lời rằng:
"Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7
"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng
tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".
(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết
dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức
tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên
Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối
lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật
râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười
và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi
không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ
không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con?
(c. 2a)
1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc
đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ
hắn, nếu Ngài yêu thương". - Đáp.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2) Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc
lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm
được mọi đốt xương con. - Đáp.
3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con
chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần
Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin
kíp ra tay nâng đỡ. - Đáp.
4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi
công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ
Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp,
hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống
Israel!" - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là <thân phận> Thiên Chúa, đã không
nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại,
Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã
trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một
người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết,
và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và
ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi
nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục
phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức
Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó
là lời Chúa.
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9
Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên
thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho
Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
BÀI THƯƠNG KHÓ: Mt 26, 14 - 27, 66
"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô, đi gặp
các thượng tế và nói với họ: S. "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi
nộp Người cho các ông?" C. Họ liền ấn định cho ba mươi
đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến
thưa Chúa Giêsu rằng: S. "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho
Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" C. Chúa Giêsu đáp: "Các con
hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo, giờ
Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà
ông".
C. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn Lễ
Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn
đệ.
Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các
con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". C. Môn đệ rất
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buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: S. "Thưa Thầy, có
phải con không?" C. Người trả lời rằng: "Kẻ giơ tay cùng
chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con
Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ
nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!" C.
Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: S. "Thưa Thầy, có
phải con chăng?" C. Chúa đáp: "Đúng như con nói".

cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng
Thầy không thể xin Cha Thầy và Ngài sẽ tức khắc gởi đến hơn
mười hai cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng
nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?" C. Lúc đó
Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: "Các ngươi cầm gươm
giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi
trong đền thờ, giữa các ngươi, mà các ngươi không bắt Ta.
Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã
chép". C. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.

C. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: "Các
con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta". C. Đoạn Người
cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: "Tất cả
các con hãy uống chén này, vì này là Máu Ta, Máu Tân Ước,
sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ
nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày
Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy".

Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế
Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo
Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong
dinh ngồi cùng bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các
thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu
để lên án xử tử Người. Và họ đã không tìm được, mặc dù đã
có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm
chứng gian đến khai rằng: S. "Người này đã nói: Ta có thể phá
đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba ngày". C. Bấy giờ
thầy thượng tế đứng lên nói: S. "Ông không trả lời gì về các
điều những người này đã cáo ông ư?" C. Nhưng Chúa Giêsu
làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người: S. "Nhân danh Thiên
Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết:
Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?" C. Chúa
Giêsu trả lời: "Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các
ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu
Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây". C. Bấy giờ thầy
thượng tế xé áo mình ra và nói: S. "Nó đã nói lộng ngôn!
Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa
nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?" C. Họ đáp lại: S. "Nó
đáng chết!" C. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh
Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng: S. "Hỡi Kitô, hãy
bói xem, ai đánh ông đó?" C. Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một
đầy tớ gái lại gần và nói: S. "Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu
người xứ Galilêa". C. Nhưng ông chối trước mặt mọi người
mà rằng: S. "Tôi không hiểu chị muốn nói gì?" C. Khi ông lui
ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những
người ở đó: S. "Ông này cũng theo Giêsu người Nadarét". C.
Ông thề mà chối rằng: S. "Tôi không biết người ấy". C. Một
lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng: S.
"Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của
ngươi tiết lộ tông tích ngươi". C. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng:
ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời
Chúa Giêsu đã nói: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần",
và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.

C. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ôliu. Bấy giờ
Chúa Giêsu bảo các ông: "Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy
trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: 'Ta sẽ đánh chủ
chăn, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác'. Nhưng sau khi Thầy
sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". C. Phêrô liền
thưa: S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không
bao giờ vấp phạm". C. Chúa Giêsu đáp: "Thầy bảo thật con,
chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần". C.
Phêrô lại thưa: S. "Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không
chối Thầy". C. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy.
Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là
Ghếtsêmani, và Người bảo các môn đệ: "Các con hãy ngồi đây
để Thầy đến đàng kia cầu nguyện". C. Đoạn Chúa đưa Phêrô
và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm
thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông: "Linh
hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và
thức với Thầy".
C. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và
nói: "Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng
đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn". C. Người trở
lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với
Phêrô: "Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một
giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ:
vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối". C. Rồi
Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: "Lạy Cha, nếu
chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin
theo ý Cha". C. Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì
mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện
lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại
với các môn đệ và bảo: "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi
đi! Này sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ
tội lỗi. Các con hãy chỗi dậy. Chúng ta hãy đi: này kẻ nộp
Thầy đã tới gần". C. Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một
trong nhóm mười hai, và cùng với y có lũ đông mang gươm
giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến.
Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này: S. "Hễ tôi hôn người
nào, thì đó chính là Người, các ông hãy bắt lấy". C. Tức khắc
Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: S. "Chào Thầy". C. Và nó
hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hỡi bạn, bạn đến đây
làm chi?" C. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu.
Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ
tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai.
Chúa Giêsu liền bảo: "Con hãy xỏ ngay gươm vào bao: vì tất
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Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày
mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng
trấn Phongxiô Philatô. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy
Người bị kết án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho
các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng: S. "Tôi đã phạm tội vì
nộp máu người công chính". C. Nhưng họ trả lời: S. "Can chi
đến chúng tôi! Mặc kệ anh!" C. Anh ta ném những đồng bạc
đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy
bạc đó và nói: S. "Không nên để bạc này vào kho vì là giá
máu". C. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của
người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi
thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Haselđama, nghĩa
là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói:
"Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là giá do con cái Israel đã
mặc cả mà bán Đấng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua
ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi".
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Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi
Người rằng: S. "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?"
C. Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Nhưng khi các thượng
tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy
giờ Philatô bảo Người: S. "Ông không nghe thấy tất cả những
điều họ tố cáo ông sao?" C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về
một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên.
Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích
cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân
nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ
tập lại đó rằng: S. "Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba
hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?" C. Quan biết rõ chỉ vì
ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi
xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: S. "Xin ông đừng
can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một
giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy". C.
Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và
giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: S. "Trong hai
người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?" C. Họ thưa: S.
"Baraba!" C. Philatô hỏi: S. "Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta
phải làm gì?" C. Họ đồng thanh đáp: S. "Đóng đinh nó đi!" C.
Quan lại hỏi: S. "Nhưng người này đã làm gì nên tội?" C.
Chúng càng la to: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Bấy giờ Philatô
thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay
trước mặt dân chúng và nói: S. "Ta vô can về máu người công
chính này, mặc kệ các ngươi". C. Toàn dân đáp: S. "Hãy để
cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi". C.
Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì
trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.
Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công
đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo
Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một
vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một
cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng: S.
"Tâu vua dân Do-thái!" C. Đoạn họ khạc nhổ vào Người và
lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong,
họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu
Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người
thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho
Người.
Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho
Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng
không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi,
họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri
rằng: "Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng
đã bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên
đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân
Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm
cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.

đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như
thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm
mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn
tiếng: "Eli, Eli, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy Chúa con,
lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!"
C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: S. "Nó gọi tiên
tri Elia". C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một
miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và
đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: S. "Hãy chờ
xem Elia có đến cứu nó không?" C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu
lên lớn tiếng và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất
chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều
vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại,
họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người.
Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu,
thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và
nói: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa". C. Ở đó cũng có
nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là những người đã theo giúp
Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó có Maria Mađalêna,
Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của
Giêbêđê.
Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathia tên là
Giuse, cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu, ông đi gặp Philatô và
xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông.
Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong
mồ mà ông đã cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn
lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia
cùng ngồi đó nhìn vào mộ.
Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và
biệt phái đến dinh Philatô trình rằng: S. "Thưa ngài, chúng tôi
nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: 'Sau ba ngày, Ta sẽ
sống lại'. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ
ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng
rằng: Người đã từ cõi chết sống lại! Và như thế, sự gian dối
này lại còn tai hại hơn trước". C. Philatô trả lời: S. Các ông đã
có lính canh thì cứ đi mà canh như ý. C. Họ liền đi và đóng ấn
niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mồ.
http://www.dongcong.net

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: S.
"Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy
tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi
thập giá đi!" C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế
nhạo Người rằng: S. "Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu
nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy
xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy
Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó,
vì nó nói: "Ta là Con Thiên Chúa!" C. Cả những tên cướp bị
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

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
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

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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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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