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Trưởng Ban Phụng Vụ
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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 Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Từ ông Abraham cho tới vua Đavid, biết bao tổ phụ của
dân Do Thái đã từng là những người chăn chiên. Họ
không được huấn luyện trong những trường hành chánh
hay trường đào tạo cán bộ, cũng chẳng được qua những
lớp bổ túc văn hoá, nhưng chỉ được học từ kinh nghiệm
duy nhất của nghề chăn chiên để có thể đứng ra lãnh
đạo dân tộc. Hơn thế nữa, chính quan niệm của họ về
Thiên Chúa cũng đã từng dựa trên kinh nghiệm đó, cho
nên họ gọi Thiên Chúa là mục tử và tự coi mình là đàn
chiên của Ngài.

Chúa Giêsu làm người, sinh trưởng trong môi trường xã
hội Do Thái, cũng đã thừa hưởng một nền văn hoá và
một quan niệm tôn giáo Do Thái, nên cũng đã sử dụng
ngôn ngữ, hình ảnh cùng những khái niệm Do Thái, để
công bố cho họ thông điệp cứu độ của Thiên Chúa. Nếu
từ thời các tiên tri, dân Do Thái vẫn mong chờ ngày Thiên Chúa đích thân đến chăn dắt
họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên, thì ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã xác quyết với họ
rằng: Ngài là vị mục tử. Điều đó có nghĩa là Ngài tỏ lộ cho họ biết Ngài chính là hiện
thân của Thiên Chúa.
Tuy nhiên Ngài còn đi xa hơn nữa. Đúng thế, Ngài đến không phải chỉ để chăn dắt
đoàn chiên, mà còn hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Đây là điều vượt ra ngoài sự
tưởng tượng của chúng ta. Bởi vì ngoài mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, chúng ta
khó có thể nghĩ tới chuyện Thiên Chúa chịu chết. Thực vậy, tự bản tính Thiên Chúa là
Đấng vĩnh cửu, Đấng trường tồn bất biến, nơi Ngài chỉ có sự sống mà thôi, thế nhưng
vì yêu thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận cái chết ê chề nhục nhã trên thập giá để giải
thoát chúng ta khỏi án phạt đời đời của tội lỗi và sự chết.
Cùng với Đức Kitô, thì đoàn chiên của Ngài không còn bị giới hạn trong phạm vi dân
Do Thái, mà đã mở rộng cho toàn thể nhân loại, như lời Ngài đã nói: Thiên Chúa đã
yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Người
Con ấy thì sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời. Như thế là đã rõ: Chúa Giêsu
đã đến trần gian, đã sống, đã yêu thương và đã chết, không phải chỉ cho dân tộc Do
Thái mà thôi, nhưng còn cho toàn thể loài người.

Tình yêu thương không chỉ thôi thúc Chúa Giêsu đi tìm cứu những con chiên lạc, cũng
không dừng lại ở việc hy sinh mạng sống để cứu chuộc đoàn chiên, mà còn chủ yếu là
quy tụ những con chiên đã được tìm thấy, đã được cứu chuộc, để chúng làm thành một
đoàn chiên, quây quần chung quanh một vị mục tử duy nhất, để rồi dưới sự chăn dắt
của Ngài, chúng sẽ được sống trong tình yêu thương, hợp nhất và bình an.
http://gpcantho.com

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 trong Thánh Lễ 6:00pm, 110 em của Giáo Xứ sẽ lãnh nhận
Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu.
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho
Tổng Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
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.

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
Nguyễn Hân
832.668.4169
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Vì sự an toàn cho mọi người, không được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $18,478. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Archdiocesan Youth Conference
2018

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

“CHOSEN"

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

Hilton Americas Hotel
July 20-22, 2018

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
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,800 participants - both
youth and adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event
for older adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Through this event, incoming ninth graders through outgoing high school seniors are
challenged to live out their faith, learn informative presentations, listen to outstanding
national speakers, and make new friendships.
AYC provides youth with a unique opportunity to interact with the Cardinal and
Auxiliary Bishop of the Archdiocese to celebrate the sacraments, to pray, and reflect on
the role of the Young Church of Galveston-Houston.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969

Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus Christ
through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, confession, and other prayer
experiences.

Cursillo

________________________________

Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

To register for AYC registration: https://archgh.cvent.com/AYC2018
Parish voucher code is 7230CTIW
or contact Parish Office at 281.495.8133

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

Fourth Sunday of Easter
Cycle B
First Reading
Acts of the Apostles 4:8-12
Peter announces an act of healing in the name of Jesus Christ.
Responsorial Psalm
Psalm 118:1,8-9,21-23,26,28,29
A prayer of thanksgiving to God for his kindness
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: 6pmThứ 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

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
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
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

Second Reading
1 John 3:1-2
God revealed his love for us by calling us children of God.
Gospel Reading
John 10:11-18
Jesus says that he is the good shepherd who knows his sheep.
Background on the Gospel Reading
The fourth Sunday of Easter is also called Good Shepherd Sunday. In each of the
three lectionary cycles, our Gospel is taken from the 10th chapter of the Gospel of
John. In Cycle B, we hear the middle verses of this chapter. Unless we consider this
chapter in the greater context of John’s Gospel, we will miss the radical nature of
the statement Jesus makes when he declares himself to be the Good Shepherd.
This chapter of John’s Gospel follows Jesus’ healing of the man born blind and the
rejection of this miracle by the Jewish leaders who question Jesus’ authority to heal.
Jesus responds to this challenge by calling himself the Good Shepherd. He is
criticizing the leadership of the Pharisees and the other Jewish leaders. The
Pharisees and other Jewish leaders are so angry that they attempt to stone and arrest
Jesus (see John 10:31,39). This controversy with the religious leaders continues
until Jesus’ death.
In the portion of the chapter that we hear proclaimed today, Jesus describes his
relationship with his followers as similar to the relationship between a good
shepherd and his sheep. As a good shepherd will risk and lay down his life in order
to protect his sheep, Jesus willingly sacrifices himself for the sake of his sheep.
Jesus contrasts the actions of the good shepherd with the actions of the hired
shepherd who abandons the sheep in the face of danger. In the verses following
Jesus' teaching, we learn that the Pharisees and the other religious leaders
understand that Jesus is referring to them when he describes the hired shepherds.
The concern of a good shepherd for his sheep is part of the shepherd’s job. Jesus
says, however, that the actions of the good shepherd are based upon the relationship
that develops between the shepherd and the sheep. This is at the heart of the
difference between the good shepherd and the hired shepherd. The good shepherd
knows the sheep and therefore acts out of love. For the Good Shepherd, this is never
simply part of a job; this love-in-action is integral to his identity.
As with so much of John’s Gospel, one hears in this passage John’s particular focus
on Christology. As the sheep are known by the Good Shepherd, the Father knows
Jesus and Jesus knows the Father. There is an essential unity between the Father
and the Son. The freedom with which Jesus acts when he lays down his life is
rooted in the unity that he shares with his Father.
In this context, Jesus also refers to others with whom he shares a relationship. By
this reference, John probably understands the eventual inclusion of the Gentiles in
the Christian community. Our modern ears hear this as a reference to Christian
unity. The work of ecumenism is to restore unity among all Christians so that we
form one flock under one shepherd, as God desires.
www.loyolapress.com

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
IV PHỤC SINH, B
Thứ hai ngày 23/4 – Gio 10, 1 – 10

Giáo huấn Tin Mừng
 “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng
theo tôi.” ( c. 27)

Nội dung Tin Mừng
 Phụng vụ nối dài giáo huấn về chủ đề Chúa Chiên
Lành…
 Chúa Giê-su cho biết: ai qua cửa chuồng chiên mà vào
với chiên thì đấy là người Mục Tử…
 Giữa người Mục Tử và chiên có một tương quan đặc biệt
mật thiết…để chiên có thể nhận ra chủ chăn của mình
ngay…Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô suy nghĩ: mối tương
quan đặc biệt này tạo nên “mùi chiên” nơi người chủ
chăn khiến chiên nhận ra và đi theo…
 Chúa Giê-su còn tự ví mình là “cửa” chuồng chiên…
Con chiên nào qua cửa đó mà vào chuồng thì sẽ được
cứu…
 Cánh cửa Giê-su đưa chúng ta vào lòng Giáo Hội – đàn
chiên của Chúa…

Tục ngữ
Tôi ngay không thờ hai chúa.
Danh ngôn
Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành đúng là một thứ
đức hạnh đầy mệt mỏi.
Agatha Christie
Chỉ người trung thành với chính mình mới có thể trung
thành với người khác.
Erich Fromm
Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi.
Mục đích của đời là trưởng thành.
Bản tính của đời là thay đổi.
Thách thức của đời là vượt qua.
Tinh túy của đời là quan tâm.
Cơ hội của đời là phụng sự.
Bí mật của đời là dám làm.
Hương vị của đời là giúp đỡ.
Vẻ đẹp của đời là cho đi.
William Arthur Word

Giáo huấn Tin Mừng
 “Tôi là cửa.Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.Người ấy
sẽ ra vào và gặp được dồng cỏ.” ( c. 9)
Tục ngữ
Nước sông sao lại chảy hoài,
Thương người xa xứ lạc loài đến đây.
Đến đây thì ở lại đây,
Bao giờ bén rễ thành cây hãy về.

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- nghe tiếng Chúa qua việc nghe Lời Chúa…
- tập sống điều nghe được từ Lời Chúa…để minh chứng
mình đi theo Chúa…

Thành ngữ
Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.
Pythagore

Thứ tư ngày 25/4 – Lễ thánh Mar-cô thánh sử
Mc 16, 15 - 20

Gieo suy nghĩ, gặt hành động.
Gieo hành động, gặt thói quen.
Gieo thói quen, gặt tính cách.
Gieo tính cách, gặt số phận.
Dick Lyles

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su ban lệnh lên đường truyền giáo cho các môn
đệ…
 Người lên trời…và các môn đệ khởi sự công cuộc loan
truyền của mình…

Đứng sau động từ “yêu thương” thì “giúp đỡ” là động từ
đẹp nhất trên thế giới.
Bertha Von Suttner (1843-1914) – dạy sinh ngữ và
viết tiểu thuyết

Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi ấy, Chúa Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói
với các ông rằng; “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên
hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (c. 15)

Tình thương yêu là một thứ trái cây luôn nở rộ và vừa tầm
hái.
Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta

Gương sống
Thánh nhân sinh tại Ga-li-lê và là một trong 72 môn đệ của
Chúa Giê-su…Mẹ ngài là bà Maria – một người góa bụa có
tài sản ở Giê-ru-sa-lem – và căn nhà rộng rãi của bà thường
là nơi hội họp của các tín hữu…Thánh Phê-rô cũng thường
trú ngụ ở đây…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- giữ tương quan mật thiết với Đức Giê-su – Vị Mục Tử
nhân lành…
- trở thành cánh tay tình thương nối dài của Chúa để giúp
đỡ anh chị em mình những gì có thể…

Trong hành trình truyền giáo lần I, Mar-cô đến Per-gê rồi
phải trở lại Giê-ru-sa-lem…có lẽ vì lý do sức khỏe…

Thứ ba ngày 24/4 – Gio 10, 22 - 30
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục diễn từ về người mục tử và chiên.
Người lập luận: chiên của Người nghe tiếng Người, biết
rõ về Người và đi theo Người.
 Chúa Cha là Đấng ban cho Người đoàn chiên gắn bó với
Người…

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sau đó, ngài tháp tùng thánh Phê-rô giảng đạo ở Roma và
chứng kiến việc những người nghe Phê-rô giảng đã trở lại
đạo…cũng như chứng kiến phép lạ chữa lành của Phê-rô…
Thánh Phê-rô trao cho ngài sứ mạng Phúc Âm hóa Ale-xandri và ngài đã hương dẫn giáo đoàn cách tốt lành…Ngài
cũng viết Phúc Âm để giúp việc giảng dạy được dễ dàng
hơn…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và
là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy” ( c. 6)

Những người ngoại giáo quá khích khó chịu vì những thành
công của giáo đoàn nên đã bắt ngài, cột cổ lôi trên đường
đá lởm chởm hai ba ngày…Ngài kiệt sức và tắt thở…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
- luôn biết rằng những người xấu rất khó chịu đứng trước
những người sống ngay lành…
- kiên nhẫn và trung thành làm chứng đứng trước những dèm
pha, thách đố của những người không tốt…

Đồng dao
Thiên đàng hỏa ngục hai bên:
Ai khôn thì về - ai dại thì sa…
Đêm nằm nhớ Chúa , nhớ cha:
Đọc kinh , cầu nguyện kẻo sa linh hồn…
Linh hồn phải giữ linh hồn.
Đến khi ngày chết được lên thiên đàng…

Thứ năm ngày 26/4 – Gio 13, 16 – 20
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su cho các Tông Đồ biết rõ về phận số các ngài
sẽ phải chịu trong tư cách là chứng nhân cho Đấng Sống
Lại…
 Người cho các ông hay là Người biết về những người được
chọn, nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện phản bội, vì “lời
Kiuh Thánh cần phải được ứng nghiệm”…
 Phụng Vụ sau Phục Sinh nhắc lại tâm tình Chúa trao đổi
với các Tông Đồ trước khi Người chịu chết là để Giáo Hội
và những người tin hiểu rằng: phận số của những người
chứng - ở mọi thời – là như vậy…
 Đón tiếp và trung thành với Lời Chúa là điều kiện để được
sống đời đời…

Danh ngôn
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng
chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân hay đúng
hơn được yêu bất chấp bản thân ta.
Victor Hugo
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người
khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Albert Schweitzer
Sống Lời Chúa trong hôm nay
- luôn ý thức về tính tạm thời của cuộc sống trần gian này…
- nhớ và chẩn bị luôn cho hành trình về “Nhà Chúa Cha”…
Thứ bày ngày 28/4 – Gio 14, 7 – 14

Giáo huấn Tin Mừng
 "Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự
việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng
Hữu.” ( c. 19)

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su nói với các Tông Đồ về Chúa Cha…
 Người khẳng định: thấy Người là thấy Chúa Cha, bởi vì
“Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”…
 Lời của Người cũng như công việc Người làm…đều là
những gì chính Chúa Cha – Đấng ở nơi Người – muốn nói
và làm qua Người…

Ca dao
Thuốc đắng giã tật
Sự thật mất lòng
Thẳng mực thì đau lòng gỗ
Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng

Giáo huấn Tin Mừng
 “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa
Cha ở trong Thầy.” (c.11a)

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lường thưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy

Danh ngôn
Con đường của Tự Nhiên là nghệ thuật của Chúa Trời.
Edward Young

Danh ngôn
Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh
hồn khiêm nhường: đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua
thời gian và cõi vĩnh hằng.
Walter Scott

Mùa xuân trở lại… Trái đất giống như đứa trẻ biết làm thơ.
Rainer Maria Rike (1875-1926) –
nhà thơ gốc Áo - Hung

Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện
với cuộc đời trung thực và can đảm. Đấy là cách Tính Cách
hình thành.
Eleanor Roosevelt

Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa.
Ralph Waldo Emerson
Tôi thích mùa xuân, nhưng nó trẻ trung quá. Tôi thích mùa
hè, nhưng nó kiêu ngạo quá. Vậy nên tôi thích mùa thu
nhất, bởi âm thanh của nó êm đềm hơn, màu sắc của nó sâu
đậm hơn, và nó nhuốm chút u sầu. Sắc vàng cam tươi thắm
của nó không thể hiện sự ngây thơ của mùa xuân, hay
cường lực của mùa hạ, mà nói lên những dịu dàng và sự
khôn ngoan nhân hậu của tuổi tác. Mùa thu biết những giới
hạn và ý nghĩa của cuộc đời.
Lâm Ngữ Đường ( 1895 – 1976) – nhà văn Trung
quốc có công đưa văn chương Trung Hoa ra thế giới.

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- sống trung thực dù có phải hy sinh đôi chút…
- đừng buồn khi – vì trung thực – chúng ta phải chịu đựng sự
thiệt thòi nào đó…

Thứ sáu ngày 27/4 – Gio 14, 1 – 6
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su thông báo cho các Tông Đồ về “Nhà Chúa
Cha”…
 Người cũng thông báo việc Người sẽ về “Nhà Chúa Cha”
trước…là để dọn chỗ cho các ông…
 Con đường đưa chúng ta về “Nhà Chúa Cha” là chính
Chúa Giê-su: nghe và thực hiện Lời Người dạy, đón nhận
Mình Máu Thánh Người…là cách chúng ta đi đường để
cùng Người chung sống trong “Nhà Chúa Cha”…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- trải lòng mình ra với thiên nhiên để nghe tiếng Chúa nói…
- đừng tận dụng và lảm hỏng thiên nhiên vì những lợi ích vị
kỷ…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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THÁNH MARCÔ THÁNH SỬ
Ngày 25 tháng 4
Marcô là ai? Chắc chắn Ngài
không phải là một trong 12
tông đồ. Nhưng một người tên
Marcô đã được các cộng đoàn
Kitô giáo sơ khai biết đến,
nhiều như là người bạn đồng
hành của thánh Phaolô và như
người bạn thân ái của thánh
Phêrô ở Roma (Cl 4,10; 1Pr
5,13; 2Tim 4,11). Sách Công
vụ ba lần nói tới một "Gioan
cũng gọi là Marcô" (Cv 12,12;
25,15.17) là bạn thiết của
thánh Barnaba.

Cuốn Chronicon-Pascale không mấy có thế giá cho rằng:
Marcô đã làm giám mục ở Alexandrie và bị thiêu sống
dưới thời Trajanô (năm 98 - 117).
Dựa vào bút pháp của Marcô, chúng ta cố gắng tìm hiểu
tính khí của Ngài. Tính chất sống động của Phúc âm thứ
II biểu lộ rõ chứng tích mục kiến của Phêrô, chứ không
phải của Marcô, dầu có thể là Marcô đã chứng kiến việc
bắt bớ Chúa Giêsu vì các nhà chú giải đồng hóa Ngài
với người thanh niên vô danh bỏ chạy mình trần (Mc
14,50-52). Dầu vậy, thánh Marcô không phải là một máy
ghi âm diễn lại lời của Phêrô, Ngài là tác giả ghi lại ký
ức của Phêrô với bút pháp riêng. Ngài là người ít lời
(673 câu so với 1068 câu nơi Matthêu) và có giọng văn
không chải chuốt.

Các học giả thường đồng ý rằng: Marcô đã được nói tới
trong các thánh thư, Gioan tên Marcô trong sách công vụ
và tác giả Phúc âm thứ II đều chỉ là một người. Đồng ý
với sự đồng hóa trên, chúng ta có thể phác họa hình ảnh
của thánh sử như sau:
- Ngài là con của Maria. Một góa phụ giàu có ở
Giêrusalem có một người giúp việc và căn nhà rộng
rãi làm nơi tụ họp các tín hữu.

Người ta có thể cho rằng: Ngài không có đau khả năng
viết văn cho duyên dáng. Nhưng với những khiếm
khuyết này, Marcô lại tỏ ra rất chân thành, Ngài đã ương
ngạnh từ chối việc bỏ bớt những sự kiện vụng về hay là
giải thích chúng. Chẳng hạn không thánh sử nào giấu
giếm sự chậm hiểu của các thánh tông đồ, nhưng ở
Marcô nhấn mạnh: "Lòng họ ra như chai lại" ( Mc 6,51).
Marcô cũng không che dấu tham vọng không thể tin nổi
của họ (Mc 9,34). Chính Phêrô cũng rất thẳng thắn:
"Ông không biết phải đáp ứng làm sao" (Mc 9,6). Có lẽ
chứng cớ hùng hồn nhất nói lên sự lương thiện của
Marcô là Ngài đã liều tỏ ra mâu thuẫn với chính mình.

Năm 43, sau khi thoát khỏi ngục tù, thánh Phêrô đã chọn
nhà này làm nơi trú ngụ (Cv 12,12-17). Như thế, Marcô
sớm quen thuộc với những ghi nhận của thánh Phêrô.
Hai năm sau, tức là năm 45, chúng ta thấy Marcô và
thánh Barnaba cùng đi trong cuộc hành trình thứ nhất
của Phaolô. Nhưng khi đoàn truyền giáo đi về hướng
bắc, Marcô đã từ giã để trở về Giêrusalem (Cv 13,13).
Phaolô bất bình và không muốn nhận cho Marcô đi theo
trong cuộc hành trình thứ hai. Năm 50, như Barnaba đề
nghị, Barnaba về phe với Marcô, và đáp tàu về Cyprus là
quê hương của Barnaba (Cv 15,36-39).

Chẳng hạn đối với Ngài Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa
với ý nghĩa đầy đủ nhất của từ ngữ "vượt các thiên
thần" (3,32) "có quyền tha tội" (2,10). Nhưng rồi Ngài
không ngần ngại viết rằng: "Ở Nazareth Người đã không
làm được phép lạ nào" (6,5) Ngài cũng không dấu diếm
sự kiện bà con Chúa Giêsu nghi ngờ Người thiếu khôn
ngoan (3,21) hay sự kiện Chúa Giêsu thất vọng với cây
vả không trái (11,13). Những chi tiết loại này khiến cho
tựa đề của Marcô được nguyên vẹn (Phúc âm Chúa
Giêsu Kitô Con Thiên Chúa) nhưng lại mang dáng vẻ
khó hiểu vì Ngài đã không thèm dấu giếm gì hết. Với
một sử gia tài danh như vậy, chúng ta rất an tâm.

Chúng ta không thấy nói gì đến Marcô nữa cho tới năm
61 khi Ngài ở Roma với Phaolô (Cl. 4,10), ba năm sau
tức là năm 64 thánh nhân vẫn có mặt ở Roma vì Phêrô
có nhắc tới tên Người trong các lời chào của mình (1Pr
5,13). Đây là năm thánh Phêrô chịu tử đạo. Ít lâu sau đó
có lẽ thánh Marcô đã bắt đầu viết sách Phúc âm ở Roma,
dầu một số tác giả mới đây cho rằng ở Alexandri. Năm
67, thánh sử ở Ephesô vì một ít tháng trước khi qua đời,
thánh Phaolô dặn dò Timothêô đưa theo Marcô đến
Roma (2Tm 4,14). Mối bất hòa xưa đã được hàn gắn
hoàn toàn.

Tại đền thờ thánh Marcô người ta nói có chôn dưới bàn
thờ thánh nhân do các thương gia mang từ Alexandria về
vào thế kỷ IX. Thánh sử được biểu trưng bằng hình con
sư tử vì Phúc âm của Ngài mở dầu bằng tiếng nói oai
hùng của Gioan tẩy giả từ trong sa mạc. Đọc Phúc âm
theo thánh Marcô, chúng ta như có thể nghe tiếng nói
thô sơ của thánh sử "Đừng nhìn tôi, hãy nhìn Người".

Từ đây, chúng ta phải dựa vào truyền thống để tìm hiểu
về Marcô. Có lẽ sau khi thánh Phêrô qua đời, Marcô đi
rao giảng ở Alaexandria thành lập và làm giám mục giáo
đoàn này. Sự kiện không được chắc vì các bậc tiến sĩ của
Alexandria như Clêmente (200), và Origênê (203) không
nhắc nhở gì đến.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

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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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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