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BIẾN HÌNH TRÊN NÚI TABORÊ
Chúa Giêsu đã đem ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Taborê, tại
đó, Chúa đã biến hình trước mặt họ. Cuộc biến hình này được Chúa xếp đặt trước việc
Ngài loan báo cuộc khổ nạn. Chúa muốn cho các môn đệ thấy trước vinh quang của
Chúa, để họ sẵn sàng chấp nhận việc Ngài loan báo việc thống khổ của Ngài. Vinh
quang bao giờ cũng phải trải qua đau khổ. Chúa dạy các môn đệ và nhân loại đừng
sống mãi trong sự đắc thắng, đừng vênh vang với những gì mình có được. Vinh quang
trên núi Taborê phản chiếu vinh quang các môn đệ sẽ có được, nếu họ biết vác khổ giá
của mình mỗi ngày mà theo Chúa.
Trước vinh quang tuyệt vời trên núi, ba môn đệ đã say mê cảnh tượng này, các Ngài đã
thưa với Chúa Giêsu :” Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin
dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia “ ( Mc 9, 5 ). Thực tế,
trước hào quang rực rỡ hôm nay, Phêrô, Giacôbê và Gioan muốn ở luôn trên núi. Ba
môn đệ đã quên đi các bạn của họ đang ở dưới núi, công việc họ phải làm là truyền
giáo, đồng thời bổn phận của họ là phải tới với dân chúng để rao giảng Lời Chúa.
Đúng, trước vẻ đẹp của Núi Thánh, ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu không
muốn xuống núi nữa. Họ muốn xa rời dân chúng để sống an nhàn, thanh thản.

THÁNH LỄ:

Các môn đệ lúc đó chưa hiểu được rằng Chúa Giêsu chỉ lên núi chốc lát, và rồi lại
xuống núi để chuẩn bị vác thập giá lên đồi Golgotha. Theo Thầy chí thánh không phải
để được hưởng thụ, vinh thân phì da, nhưng đi theo Thầy là vác Thập Giá và hy sinh vì
Thầy.

Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

Vinh quang của Chúa phải trải qua khổ đau. Chúa chỉ khoác áo trắng như tuyết trong
chốc lát vì tin tưởng sự Phục Sinh. Cái đẹp hào nhoáng bề ngoài sẽ qua đi, nhưng đức
tin và hạnh phúc lâu bền mới là điều cần thiết.

Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417

Vâng, Phêrô nói nhưng không biết mình đang nói gì vì ông đang ngây ngất trong cảnh
huy hoàng của việc biến hình! Phêrô đang hạnh phúc nhưng từ trời có tiếng nói :” Đây
là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người “. Chúa muốn cho Phêrô hiểu rõ việc
Chúa sẽ phải chịu sau này để cứu độ nhân loại và muốn cho Phêrô,và các môn đệ cùng
mọi người được uốn nắn, giáo dục, được cảnh tỉnh, hoán cải, trở về với Chúa.

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 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:

Chúa Giêsu là con dấu ái của Thiên Chúa Cha, do đó, vâng lời, nghe lời Đức Giêsu là
vâng lời Chúa Cha. Nghe lời Chúa không có nghĩa là nghe bằng đôi tai, nhưng là noi
gương bắt chước Ngài trong hành trình đức tin. Nghe lời, vâng lời Người là mặc lấy
chính người vì Người là đường, là sự thật, là sự sống. Tin vào Người sẽ có sự sống đời
đời.

Các môn đệ xưa đã được chứng kiến cuộc biến hình của Chúa trên núi Taborê, chúng
ta cũng được mời gọi lắng nghe và biến đổi để trở nên môn đệ đích thực của Chúa
Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con được sống vững
mạnh, vượt thắng con ngưởi yếu hèn của chúng con và giúp chúng con vững bước trên
cuộc hành trình đức tin của chúng con vì tin vào cuộc chiến thắng thần chết của Chúa
Phục Sinh. Amen.

* 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

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

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

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 Vũ Văn Dương (281-983-9062)
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 (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.
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.
HỘI ĐỒNG THÁNH PHỐ HOUSTON KHUYẾN CÁO
Hội Đồng Thánh phố Houston liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ và khuyến cáo như sau:
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.
Các đường xe chạy trong khuôn viên Giáo Xứ là đường một chiều. Để tránh tại 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.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về cho
Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua,
Các Thánh Lễ cuối tuần

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

$21,490.00

Các Thánh Lễ Tro

$6,243.00

Các Thánh Lễ Tết Mậu Tuất

$7,707.00

Thu tiền lần hai cho Dân Thiểu Số

$4,664.00

Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý
vị.

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Minh Trí

713.478.7497
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

23/2, 2/3, 9/3, 16/3 (Đàng Thánh Giá 5:30pm),
*23/3 Đàng Thánh Giá ngoài trời*
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

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: "Suy Tư Năm Mục Vụ Gia Đình"
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 3

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

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

***Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3: Thánh Lễ 6:30 pm***

Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Bí Tích Hòa Giải

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
832.858.2548
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Thứ Hai, ngày 12 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 13 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 19 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 20 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 26 tháng 3
Thứ Ba, ngày 27 tháng 3
Thứ Tư, ngày 28 tháng 3

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

Thứ Năm, ngày 29 tháng 3:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

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

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện 14 Đàng Thánh Giá
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 3
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

7:30 PM

8:30 PM

Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

832.978.4542
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SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN II MÙA CHAY
THỨ HAI
LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG
(Lc 6, 36-38)

thực tế không có gì cả! Chúng ta trung thành từng chi tiết nhỏ
của luật, nhưng không hề có chút tâm tình hay có hồn trong
đó!

Mahama Gandhi, một nhà ái quốc của Ấn Độ, đã dành lại độc
lập cho đất nước ông bằng biện pháp bất bạo động. Nguyên
nhân dẫn đến việc ông sử dụng đường lối không đổ máu để
dành tự do là vì nguồn cảm hứng đến từ chính Tin Mừng, nhất
là “Tám Mối Phúc” và cuộc đời của Đức Giêsu ngang qua việc
ông thường xuyên đọc Lời Chúa lúc còn trai trẻ thời tu học tại
Anh Quốc.

Điều này được nhận thấy rất rõ ngang qua việc thực hành đạo
nơi nhiều người! Có người tham gia rất nhiều đoàn thể, lễ hội,
nhưng điều quan trọng là sống bác ái, yêu thương, nhân hậu và
công bằng thì họ lại không hề mảy may quan tâm!
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vạch mặt chỉ tên những
người Pharisêu giả hình. Họ thuộc hạng phô trương, hình thức,
khoe mẽ. Họ giữ luật từng chi tiết, nhưng đời sống của họ thì
không hề có chút tình thương nào cả! Ngài nói: “Họ bó những
gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại
không buồn động ngón tay vào; họ làm mọi việc cốt để cho
thiên hạ thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những
tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng
ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những
nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". Và Đức Giêsu
cảnh báo: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm
người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai
hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

Tuy nhiên, khi tâm sự với bạn của ông, ông thốt lên: “Tôi rất
yêu mến Đức Giêsu, nhưng tôi không thích người Công Giáo,
vì họ không giống như Đức Giêsu. Nếu họ giống như Ngài, thì
dân tộc Ấn Độ chúng tôi đã trở thành những Kitô hữu từ lâu
rồi”. Chính vì lý do đó, ông đã không thể trở thành Kitô hữu!
Ôi sự thật xót xa! Tuy nhiên, chuyện tưởng chừng như xảy ra
bên Ấn Độ hay Anh Quốc thời Mahama Gandhi, nhưng thực
tế, nó đang xảy ra qua lời nói, hành động và lối suy nghĩ của
chúng ta nơi môi trường và cuộc sống hiện thời.
Lý do, trong đời sống đạo của chúng ta hiện nay, nhiều khi chỉ
có bề ngoài mà không có chiều sâu; chỉ có lượng mà không có
phẩm; chỉ có nói mà không có hành động; chỉ có hô hoán yêu
thương, nhưng khi gặp những chuyện cần phải giúp đỡ thì tìm
cách lẩn tránh! Hay nhiều khi chúng ta ích kỷ và chia “ô cuộc
đời” để tách biệt những điều trong Tin Mừng với cuộc sống
thực tế!

Chúng ta đang sống trong những tuần đầu của Mùa Chay, mỗi
người Kitô hữu được mời gọi hãy hoán cải để nhận ra sự kiêu
ngạo, khoe khoang, hình thức bấy lâu nay, từ đó, hãy lo sám
hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời biết khiêm
tốn để Lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn của mình,
ngõ hầu chúng ta sẽ trở thành người có Chúa và loan truyền
Chúa cho anh chị em mình bằng chính đời sống khiêm tốn,
phục vụ.

Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không được phép chia “mảnh
cuộc đời” của mình như vậy. Không ai cho phép chúng ta tách
biệt nhà thờ, thánh lễ, kinh nguyện ra khỏi cuộc sống nơi xóm
làng, chợ búa, nhà ga, gia đình…. Nhưng phải đưa Lời Chúa
vào mọi ngõ ngách, mọi chiều kích của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con được ơn khiêm tốn
trong việc sống đạo, nhất là trong các mối tương quan với
mọi người. Amen.
THỨ TƯ
ƠN CỨU CHUỘC CỦA CHÚNG TA
NƠI THÁNH GIÁ CHÚA
(Mt 20,17-28)

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống
những tâm tình của Chúa, đó là: đừng xét đoán hay kết án.
Hãy tha thứ, cho đi, không phân biệt màu da, sắc áo....
Mong sao, chúng ta có Chúa trong tâm hồn và sống giới luật
yêu thương. Khi không kết án, xét đoán, nhưng tha thứ và cho
đi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu độ và mọi người sẽ nhận ra
chúng ta là con cái Chúa và họ sẽ tin Chúa ngang qua đời sống
đạo của chúng ta.

Có nhiều người ngày nay, theo tâm lý tự nhiên, họ đều muốn
có danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, địa vị cá nhân và
sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hi sinh cá nhân!
Thật thế, đây là cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi
vì ai cũng chỉ nghĩ đến mình, họ luôn xây dựng cái tôi của
mình thật lớn để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá
nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách
nhiệm của mình với cộng đồng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có lòng nhân từ, tha thứ
như Chúa, để chúng con thuộc về Chúa và đem Chúa đến
giới thiệu cho người khác bằng chính cung cách sống của
chính mình. Amen.

Đây cũng chính là mối nguy hại cho các Tông đồ thời Đức
Giêsu! Các ông theo Ngài, được Ngài mặc khải nhiều điều, và,
nhất là hôm nay, Ngài loan báo cuộc khổ nạn, đồng thời mời
gọi họ đi theo trên con đường khổ giá, để cùng Ngài, mang
trong mình tâm tư cứu chuộc nhân loại, thay vì ưng thuận, họ
đã tỏ vẻ khó chịu, bởi vì các ông đã phỏng chiếu một Đức
Giêsu uy quyền, lẫm liệt khi thể hiện quyền năng của mình để
đánh đông dẹp bắc theo kiểu binh đao, nhưng đằng này, Đức
Giêsu đã lật đổ những mơ ước hão huyền của các môn đệ, làm
cho giấc mộng công hầu khanh tướng mà các ông đang theo
đuổi tan thành mây khói khi loan báo cái chết sẽ đến với Ngài.

THỨ BA
NGÔN HÀNH THỐNG NHẤT
(Mt 23,1-12)
Nói đến việc giữ chay, có lẽ bên Công Giáo giữ chay tương
đối ít! Các tôn giáo khác họ giữ chay nhiều khi cả tháng, hay
có người giữ chay cả cuộc đời!
Luật của chúng ta chỉ buộc giữ chay có hai ngày: Thứ Tư Lễ
Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Nhưng biết bao người đã so đo,
tính toán thiệt hơn, coi việc giữ chay là chuyện nặng nề, mệt
nhọc.... Sống đạo như vậy là hình thức, là cái vỏ, còn trong
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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Cám dỗ về uy quyền, danh vọng, sung túc mà các môn đệ thời
Đức Giêsu mắc phải cũng chính là cám dỗ triền miên của mỗi
chúng ta ngày nay!

THỨ SÁU
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ
(Mt 21, 33-43. 45-46)

Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào Thánh Giá
Chúa để thấy được tình thương của Ngài, thấy được sứ vụ của
cuộc đời chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang
qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi
thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước có kể câu chuyện của vua thánh
Đavít như sau: khi vua Đavít đã thỏa mãn nhục dục
với Bathsêba, vợ của vị tướng Uria! Không dừng lại ở đó, ông
đã tìm cách để phủ lấp chuyện đồi bại của mình bằng cách đẩy
Uria ra mặt trận ác liệt, ở đó, vị tướng này chắc chắn sẽ tử trận,
và sự việc đúng như kế hoạch thâm độc mà nhà vua đã hoạch
định.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống cho
người khác như Chúa, luôn mong được phục vụ hơn là tìm
sự phục vụ nơi người khác cho mình. Amen.

Khi nghe biết sự tàn ác của vua Đavít như thế, tiên tri Nathan
đến kể cho vua một câu chuyện nhằm cảnh báo nhà vua, ngài
kể: một anh nhà giàu kia có rất nhiều chiên, nhưng khi có
khách, thì lại truyền lệnh cho quân lính sang nhà hàng xóm bắt
con dê của họ để làm thịt ăn mừng. Điều đáng nói là người
hàng xóm này chỉ có duy nhất một con dê là tài sản của anh ta.
Nghe đến đây, vua Đavít tức giận và tuyên bố một câu xanh
rờn: thằng đó phải chết! Nghe thấy thế, tiên tri Nathanel chỉ
thẳng vào mặt vua và nói: “Thằng đó chính là vua!” Đến đây,
nhà vua mới giật mình nhận ra tội lỗi của ông và ăn năn sám
hối.

THỨ NĂM
DỬNG DƯNG, VÔ CẢM LÀ TỘI ÁC!
(Lc 16, 19 – 31)
Mẹ Têrêxa Calcutta kể lại một câu chuyện thật ấn tượng rằng:
có hai bạn trẻ nghe biết các sơ trong dòng của mẹ hàng ngày
nấu ăn cho 7 ngàn người, và cung cấp thực thẩm cho khoảng 9
ngàn người. Vì thế, họ đã tặng cho mẹ một số tiền lớn để giúp
người nghèo. Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền lớn mà các
em dâng tặng, các em trả lời:
“Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới,
chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định
không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, và
chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí cho đám cưới và mua
tặng phẩm để cho những người không được may mắn như
chúng con". Khi thấy thế, mẹ phân vân! Hai bạn nói tiếp:
“Vì chúng con yêu nhau, chúng con muốn có cái gì đặc biệt,
đẹp đẽ cho nhau. Vì thế, chúng con muốn tặng cho nhau một
món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc
chung sống của mình bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần
vào”.

Câu chuyện trên đây thật trùng khớp với câu chuyện trong bài
Tin Mừng hôm nay.
Đức Giêsu biết rõ những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ có
một cái tôi rất lớn được xây dựng bằng thành trì của sự kiêu
ngạo, tự phụ, tự tôn, luôn coi mình là đạo đức hơn người, thế
nên, bản thân họ rất khó nhận ra con người thực chất của chính
mình để sám hối. Vì thế, Đức Giêsu đã kể cho họ nghe dụ
ngôn: “Những tá điền sát nhân”.
Ngài kể về những người làm công ác nhân, thất đức khi đối xử
bất nhân với những người nhà của chủ được sai đến, không
những thế, sự bất nhân của họ còn được sử dụng ngay với
chính con của ông chủ, nên họ đã giết luôn cả đứa con thừa tự
và cướp luôn vườn nho.

Ôi một nghĩa cử anh hùng! Vì ở bên Ấn Độ, đám cưới mà
không có quần áo cưới cũng như tiệc cưới là một điều nhục
nhã và gây tủi hổ cho cả hai gia đình, đàng trai cũng như đàng
gái.

Sau đó, Đức Giêsu hỏi những người đang nghe: “Khi ông chủ
vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" Nghe vậy, các
Thượng Tế và Kỳ Mục lên tiếng khí thế, họ nói: "Ác giả ác
báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh
tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”.

Câu chuyện trên đây ngược hẳn với câu chuyện của nhà phú hộ
giàu có và Lazarô nghèo khổ!
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: giàu không phải là tội,
nhưng nó chỉ là cạm bẫy nguy hiểm dễ dẫn đến tội nếu không
có lòng bác ái. Ông nhà giàu trong bài Tin Mừng hôm nay đã
rơi vào tình trạng tội khi ông vô cảm với người nghèo ngay ở
cổng nhà ông. Vì thế, ông đáng phải sa hỏa ngục vì tiền bạc và
sự sung túc đã làm cho mắt ông mù lòa, trái tim se thắt, tấm
lòng chai cứng và sự dửng dưng đã trở thành tội ác và mất
hạnh phúc đời đời....

Cũng như Đavít, họ vui vẻ và khẳng khái kết án cái ác, đúng
lúc ấy, trong câu 43, Đức Giêsu tuyên án với họ: “Nước Thiên
Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban
cho dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.
Đến đây, Đức Giêsu đã làm cho các Thượng Tế và Kỳ Mục
nhận ra con người gian dối của họ khi dùng ngón đòn: “Gậy
ông đập lưng ông”, khi chính họ tuyên án cho thảm án nặng nề
nơi mình.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có trách
nhiệm liên đới với nhau, nhất là với người nghèo, người cô thế,
cô thân, không nơi nương tựa.... Không bao giờ chúng ta được
để cho chủ trương: “Sống chết mặc bay” thường trực trong tâm
hồn của mình.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta không nhận ra
tội của mình mà cứ đi lôi tội của người khác một cách không
thương tiếc. Vì thế, có lúc chúng ta không khác gì những nhà
lãnh đạo tôn giáo thời Đức Giêsu, hay như vua Đavít trong câu
chuyện trên!

Có thế, chúng ta mới xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa
và đáng được Người cứu chuộc.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết yêu thương
những người nghèo khổ hơn chúng con bằng tình yêu vô vị
lợi như Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ để cho tư
tưởng phân biệt giàu nghèo, giai cấp, địa vị ngự trị trong tâm
hồn chúng con. Amen.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Tuy nhiên, vua Đavít thì sám hối, còn những Thượng Tế và Kỳ
Mục thì không, nên họ vẫn tiếp tục sa lầy vào con đường tội
lỗi...
Mùa Chay là mùa Chúa mời gọi chúng ta hãy sám hối để được
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cứu độ, ngược lại, nếu không sám hối sẽ đời đời diệt vong.

Thế nhưng, hành động của ông nhân từ bao nhiêu, thì hình ảnh,
lời nói và thái độ của người con cả lại ngược lại với ông bấy
Sám hối sẽ lãnh nhận được nhiều hồng ân, mà hồng ân lớn lao nhiêu.
nhất chính là ơn cứu độ. Nếu không, ngay cả cái đang có cũng
sẽ bị lấy đi và trao cho người khác.
Người con cả trong bài Tin Mừng hôm nay đã không chấp nhận
tha thứ cho người em của anh. Anh ta trách móc cha mình rồi tỵ
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết nhận ra con nạnh với em mình khi kể lể công trạng của anh ta với cha của
người thật của mình để biết sám hối, ăn năn. Amen.
anh.
THỨ BẢY
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta vẫn thấy hình ảnh phóng
TRỞ NÊN GIỐNG THIÊN CHÚA
đãng ăn chơi của người con thứ, hay thái độ ích kỷ, kiêu ngạo
TRONG TÌNH THƯƠNG
như người con cả ngay trong con người của mỗi người khi mỗi
(Lc 15, 1 -3. 11-32)
lần chúng ta đi xa đường lối của Thiên Chúa hay không chịu
Có một người mẹ đã suốt một đời hy sinh cho con cái, tuy hiểu về tình thương cũng như lời mời gọi của Ngài.
nhiên, ngay cả đến lúc già nua tóc bạc, bà vẫn không nhận được
một nghĩa cử đền ơn báo nghĩa nào của người con. Nhưng Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm,
mang trong mình tâm tư của người mẹ, với một tình mẫu tử bao đứng dậy và trở về để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đừng
sợ tình thương của Thiên Chúa, vì tội lỗi của chúng ta có đỏ
la, bà vẫn hết mực thương con.
như son thì Chúa cũng làm cho trắng như tuyết, có thẫm tựa vải
Câu chuyện trên đây phản chiếu một phần nào hình ảnh của điều, Chúa cũng làm cho trắng như bông. Thiên Chúa luôn chờ
người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng hôm nay.
đợi chúng ta từng ngày, từng giờ như người cha trong bài Tin
Mừng hôm nay để tha thứ và tẩy rửa tội lỗi cho chúng ta.
Ông đã quá vất vả vì con cái! Tuy nhiên, thay vì tuổi già, ông
được con cái phụng dưỡng, đằng này, nó lại đòi chia gia tài để Mặt khác, Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đừng vì
rồi đi ăn chơi trác táng với phường tội lỗi gian dâm. Hết tiền, ích kỷ mà ngăn cản tình thương của Chúa xuống trên anh chị
hết bạc, bị người ta coi thường, khinh miệt trong thân phận nô em mình như người con cả trong bài Tin Mừng vừa nghe.
lệ. Nhưng khi không còn ai đón tiếp và bụng đói thì mò về với
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết quay trở
Cha của mình!
về với Chúa trong Mùa Chay này như người con thứ. Biết từ
Tuy nhiên, thay vì xua đuổi, ông lại tỏ ra nhân hậu khi đứa con bỏ thói kiêu ngạo, tự phụ như người con cả. Và biết mặc lấy
tội lỗi trở về. Vì thế, người cha này đã tìm mọi cách để phục tâm tình từ bi, nhân hậu nơi người Cha trong dụ ngôn hôm
hồi nhân phẩm và phục quyền cho đứa con lêu lổng một thời đi nay. Amen.
hoang, và cuối cùng là mở tiệc ăn mừng....
Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
THÁNH KATHARINE DREXEL
Ngày 3 Tháng 3
Thánh Katharine Drexel là đấng sáng lập dòng Nữ Tu Thánh
Thể (Sisters of the Blessed Sacrament) ở Hoa Kỳ, Cuộc đời
của ngài dâng hiến cho Thánh Thể và việc phục vụ những
người nghèo, người bị áp bức trong xã hội, trong các sắc dân
Mỹ gốc da đỏ và Phi châu. Cộng đoàn của ngài ngày nay vẫn
tiếp tục sứ mạng ban đầu, cổ vũ sự hòa hợp giữa các dân tộc và
chống lại sự phân biệt chủng tộc.

Dakotas, gặp lãnh tụ của dân Sioux là Red Cloud và bắt đầu trợ
giúp việc truyền giáo cho họ. Sau nhiều cuộc thảo luận với Ðức
Giám mục O'Connor, vào ngày 7.11.1889 Thánh nữ trở thành
nữ tu Mary Katharine, hiến dâng cuộc đời cho Chúa để làm
công việc truyền giáo giúp người da đỏ và da màu. Dòng Nữ
Tu Thánh Thể được thành lập vào năm 1891.

Sau ba năm rưỡi huấn luyện, Katharine và mười ba nữ tu đầu
tiên mở trường học ở Santa Fe. Tiếp đó các trường học nối
đuôi nhau thành lập. Vào năm 1915, ngài thành lập Ðại học
Xavier ở New Orleans, là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho
người da đen. Cho đến năm 1942, ngài đã thiết lập xong hệ
thống trường Công giáo cho người da đen trong 13 tiểu bang,
cộng thêm 40 trung tâm truyền giáo và 23 trường làng. Vào
năm 1941, trong dịp lễ kim khánh thành lập dòng, Ðức Giáo
Hoàng Piô XII đã đề cập đến thành quả của dòng như “một
trang sử huy hoàng trong biên niên sử của Giáo hội”. Cha
Augustus Tolton, một linh mục da đen duy nhất thời bấy giờ đã
viết như sau: “Trong lịch sử Giáo hội Hoa Kỳ, tôi chưa tìm
được một người đã dành tất cả tài sản của mình cho dân da đỏ
và da màu. Như tôi đã là một linh mục da đen duy nhất ở Hoa
Kỳ thì Mẹ Katharine Drexel cũng là người duy nhất đã hy sinh
tất cả cho các sắc dân bị áp bức đày đọa”.

Thánh nữ sinh ở Philadelphia, Hoa Kỳ, ngày 26.11.1858, thuộc
một gia đình giàu có. Với lắm tiền nhiều của, con đường vào
đời của Katharine Drexel rộng thênh thang. Nhưng khi chăm
sóc bà mẹ kế trong ba năm liệt giường sau cùng, Katharine
Drexel thấy rõ ràng rằng tất cả của cải, sự giàu sang cũng
không thể cứu được con người khỏi đau khổ và cái chết. Từ đó,
cuộc đời Katharine Drexel có một bước tiến sâu xa. Ngài luôn
quan tâm đến tình cảnh khốn khổ của những người da đỏ và
xúc động vô vàn khi đọc cuốn sách “Một thế kỷ ô nhục” của
Helen Hunt Jackson.
Cuộc dấn thân phục vụ người nghèo của Katharine Drexel
được thăng hoa bởi lời khuyên của ĐứcThánh Cha Lêô XIII.
Khi đó, trong một dịp gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, thánh nữ đã xin
ngài gởi thêm những nhà truyền giáo đến Wyoming, Ðức Giáo
Hoàng đã trả lời: “Tại sao chính con không trở nên nhà truyền
giáo?”. Câu trả lời của ngài đã mở ra chân trời mới cho thánh
nữ.

Mẹ Katharine Drexel đã về với Chúa ngày 3.3.1955, thọ 96
tuổi và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Hiển
thánh vào ngày 1.10.2000. Ngài là vị công dân Hoa Kỳ thứ hai
được phong thánh, sau Thánh nữ Frances Xavier Cabrini (1850
-1917) được phong thánh vào năm 1946.

Quay về Hoa Kỳ, Katharine Drexel đến thăm dân da đỏ
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Cần mướn một phụ nữ khỏe mạnh, tận
tâm, hiền hậu, ở luôn tại tư gia để săn
sóc cụ già. Bao ăn ở, lương hậu.
Liên lạc: 703.389.9825

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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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