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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

Trọng kính quý Ông Bà, Anh Chị Em,
Năm Canh Tý âm lịch đang qua đi. Tết Nguyên Đán - Xuân Tân Sửu đang đến
với dân tộc Việt Nam.
Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em một năm mới
thánh đức, bình an, thịnh vượng, hạnh phúc và luôn đạt mọi điều mong ước
trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Cùng với tâm tình dạt dào yêu thương của mùa Xuân Tân Sửu trên khắp mọi
miền đất nước Việt Nam và của những người Việt tha hương, chúng ta biết ơn
các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các anh hùng dân tộc đã hy sinh xương máu để
xây dựng đất nước và bảo vệ quê hương. Lòng tưởng nhớ này cũng là những ý
nguyện linh thiêng của người Công Giáo Việt Nam trong 3 thánh lễ đầu năm:
Mồng 1 - Cầu Bình An Trong Năm Mới; Mồng 2 - Kính Nhớ Ông Bà, Tổ Tiên;
Mồng 3 - Thánh Hóa Công Việc.

Nhìn lại năm 2020, cơn hãi hùng của đại dịch Covid 19 đã làm cho toàn thế
giới phải kinh hoàng, kiệt quệ, tổn thất. Tuy nhiên, dù đại dịch đã bao phủ toàn
thế giới, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn được thể hiện cho nhân loại. Vì
thế, hãy không ngừng cảm tạ muôn Hồng Ân chúng ta đã lãnh nhận trong năm
qua. Và hãy cùng nhau tiếp tục cầu nguyện cho toàn thế giới mau thoát khỏi tai
ương, bất trắc, xáo trộn của cơn đại dịch, cho cuộc sống mọi người trở lại bình
yên.
Nhìn vào xã hội chúng ta đang sống, có quá nhiều vấn đề do “Văn Hóa Sự
Chết” gây ra như: nền tảng gia đình bị đổ vỡ vì luật cho phép hôn nhân đồng
tính, ủng hộ phá thai, tự do tôn giáo bị xâm phạm, nhân phẩm con người bị chà
đạp. Vì thế, trước thềm năm mới, chúng ta cùng nhau dâng lời khẩn nguyện,
xin Thiên Chúa giang cánh tay uy quyền và tràn đầy tình thương ngăn chặn
những sự dữ, để “Văn Hóa Sự Sống” được phát triển, nhân phẩm được bảo vệ,
đời sống gia đình được thăng tiến.
Nguyện xin Thiên Chúa trào ban muôn ơn lành hồn xác trên quý Ông Bà, Anh
Chị Em, để tất cả được luôn an mạnh và thăng tiến mọi lãnh vực trong năm mới
Tân Sửu.
Chân thành trong Chúa Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THỨ TƯ, LỄ TRO
Ngày 17 tháng 2: Thánh Lễ 7 giờ sáng, 12:10 trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ tối.
THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2020
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng
góp trong năm 2020. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc
khai thuế. Nếu cần điều chỉnh dữ kiện trong lá thư, xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ.
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 $16,202 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.

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
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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
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 6 TN
Mc 8,11-13

nhận thấy lối sống háo danh, giả hình, tôn sùng vật chất, óc
hưởng thụ ích kỷ đang len lỏi, thấm nhiễm vào lối sống của
các ki-tô hữu ngày nay không?

NỖI BUỒN CỦA TÌNH YÊU
“Người thở dài não nuột.” (Mc 8,12)

Chia sẻ: Cộng đoàn/gia đình bạn đang nhiễm ‘men thối’ ấy ở
mức độ nào?

Suy niệm: Thật khó hiểu cho thái độ của những người Pha-risêu, sau biết bao dấu lạ, nhất lạ sau phép lạ Chúa hoá bánh ra
nhiều cho hơn bốn ngàn người ăn, mà đây không phải là lần
đầu và chắc chắn họ có nghe biết, thế mà họ vẫn đòi Chúa
làm “một dấu lạ từ trời để thử Ngài”. Chúng ta lại dễ hiểu nỗi
buồn của Chúa khi Ngài “thở dài não nuột” trước sự cứng
lòng của người Pha-ri-sêu, nỗi buồn của một tình yêu bị từ
chối, mà đây lại là tình yêu của Thiên Chúa, “Đấng đã yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một” để ai tin Người Con đó sẽ được
sống muôn đời. Trước những tấm lòng chai đá như thế, Chúa
Giê-su cũng phải ‘cạn lời’: Ngài không ban cho họ thứ dấu lạ
như họ đòi hỏi. Nhưng tấm lòng của Chúa thì không thể cạn:
Ngài hứa sẽ ban cho họ “dấu lạ Gio-na” (Mt 12,39), nghĩa là
dấu lạ của cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, để ai tin vào dấu
lạ đó sẽ được sống muôn đời.

Sống Lời Chúa: Biện pháp phòng chống ‘men thối’: - thường
xuyên kiểm điểm đời sống cách riêng về cách mua sắm, sử
dụng của cải xem có đúng tinh thần Tin Mừng không; - tích
cực làm dậy men Tin Mừng bằng cách thực hiện những hành
vi công bình, bác ái một cách có ý thức.
Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Vì con muốn là men, muốn là
muối ướp cho mặn đời. Vì con muốn liều thân đem Tin Mừng
đi khắp nơi.”
THỨ TƯ LỄ TRO
Mt 6,1-6.16-18
NHẬP VAI GIÊ-SU
“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả
công cho anh.” (Mt 6,4)

Mời Bạn: Chắc hẳn Chúa cũng phải nhiều lần “thở dài não
nuột” với chúng ta vì chúng ta cũng ‘cứng lòng’ không kém
những người Pha-ri-sêu đó. Chúng ta hãy mở mắt, mở tai và
mở lòng để nhận ra hồng ân Chúa trong đời ta. Đó chính là
những “dấu lạ” mà Ngài vẫn thực hiện trong cuộc sống thường
ngày. Qua đó, chúng ta nhận ra tình yêu mà Ngài dành cho
mỗi người chúng ta.

Suy niệm: Trong một bộ phim Tam Quốc Chí, để có thể nhập
vai Quan Vũ, diễn viên đóng vai này đã phải ăn chay trường
trong nhiều tháng liền. Kết quả là cung cách quân tử Tàu của
Quan Vũ được thể hiện rất đạt, như nhiều khán giả cảm nhận.
Hôm nay Hội Thánh bắt đầu bước vào mùa Chay. 40 ngày
mùa Chay là 40 ngày các Ki-tô hữu được mời gọi sống lại tâm
tình của Đức Giê-su ngày xưa, nhập vai Giê-su một cách nào
đó. Phương cách để nhập vai Giê-su là ba công việc truyền
thống: ăn chay, làm việc bác ái (bố thí) và cầu nguyện. Mà đã
ăn chay thì bụng phải đói, phải cồn cào ruột gan. Cái đói thể lý
nhắc ta về một cái đói lớn hơn: đói Thiên Chúa, khát khao
Ngài; cần Ngài cho tâm hồn tựa như cần lương thực cho thân
xác.

Sống Lời Chúa: Tập đọc và suy niệm Lời Chúa để cảm nhận
tình yêu Chúa dành cho mỗi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con thật
nhiều. Nhưng chúng con đã vô tâm vô tình không nhận ra. Xin
cho chúng con biết dành những giây phút lắng đọng để cảm
nhận được tình yêu đó. Amen.

Mời Bạn: Bắt đầu mùa Chay qua việc ăn chay một cách
nghiêm túc, chay miệng lẫn chay lòng: giữ tâm hồn thanh
thản, an bình, không giận dữ, không oán thù, không nóng nảy
chua cay, cũng chẳng tranh giành ảnh hưởng hay tranh chấp tài
sản. Làm sao để sau 40 ngày muà Chay, bạn nhập vai Giêsu đạt hơn, để không còn là bạn sống nữa mà là Chúa Giê-su
sống trong bạn (Gl 2,20).

THỨ BA TUẦN 6 TN
Mc 8,14-21
LÀ MEN, LÀ MUỐI CỦA TIN MỪNG
“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và
men Hê-rô-đê.” (Mc 8,15)

Suy niệm: Nước Trời giống như nắm men Tin Mừng dậy lên
trong lòng thúng bột nhân loại. Thúng bột bị hư thối cũng vì
men, nhưng là “men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê”. Men Phari-sêu là lối sống giả hình, chuộng hư danh: giữ luật bề ngoài
thật chi li nhưng lại không sống đạo đức, công bằng, nhân ái
thật lòng (Mt 23,1-36). Men Hê-rô-đê là lối sống xảo trá, chạy
theo quyền thế, danh vọng, hưởng thụ khoái lạc, chà đạp lên
các giá trị đạo đức và phẩm giá con người. Có vẻ như hai thứ
men ấy không đội trời chung với nhau, nhưng thực tế cho thấy
những người Pha-ri-sêu đã cộng tác với phe Hê-rô-đê để giăng
bẫy hại Chúa Giê-su - trong vấn đề nộp thuế cho Xê-da (x. Mt
22,15-22). Nguy hiểm biết bao khi chúng phối hợp với nhau
để làm hư hỏng con dân Nước Trời!

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, tôi sẽ cố gắng để
thực hành ba việc: ăn chay (lòng), bố thí, cầu nguyện mỗi
ngày, theo hoàn cảnh của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sống
cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn
và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con
xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua
đêm tối cô đơn của Vườn Dầu. Vượt qua những khắc
khoải của niềm tin. Vượt qua những thành kiến về người
khác. Amen. (Rabbouni)

Mời Bạn: Sự thâm nhập và tác hại của những loại ‘men thối’
này thường âm thầm và tiệm tiến nên khó nhận biết. Bạn có
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THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Lc 9,22-25

TÔI VÁC THÁNH GIÁ
Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc
9,23)
Suy niệm: Sau lời tiên báo thương khó, Đức Giê-su đề cập
ngay đến điều kiện các môn đệ phải có để theo Ngài. Chúa
không chỉ nói với nhóm Mười Hai, mà còn với tất cả những ai
đang đi sau Ngài. Điều kiện ấy là vác thập giá của mình hằng
ngày. Thánh giá của mỗi người đều có dấu riêng, kết liên với
kinh nghiệm và cuộc đời. Đức Hồng Y Martini nói: cũng như
có hàng ngàn kiểu cầu nguyện, cũng có hàng ngàn cách tiếp
cận với thánh giá và sống với thánh giá. Mỗi người có cách
của mình để đảm đương thánh giá trên vai. Đó là đảm đương
những bổn phận hằng ngày cách kiên trì, dù lắm khi rất nhàm
chán. Dĩ nhiên, không có thánh giá nào mà không có sức nặng;
chẳng có thánh giá nào mà không đòi nỗ lực, gắng sức. Chỉ có
điểm chung cho mọi người môn đệ là không để thánh giá đè
bẹp hay bỏ cuộc. Tất cả được kêu gọi tiến bước theo Chúa,
mang cuộc đời mình theo Ngài.
Mời Bạn: Bên cạnh Đức Giê-su có hai tên trộm cướp vác thập
giá và đang đi, có khi theo Đức Giê-su, lại có khi đi trước
Ngài. Xét bề ngoài, họ đáp ứng đủ những đòi hỏi của Đức Giêsu. Tiếc thay lòng họ chưa muốn đi theo Ngài! Còn bạn thì
sao?

Mời Bạn: Với nghi thức xức tro trên đầu, người tín hữu cùng
với cộng đoàn bước vào Mùa Chay thánh. Mẹ Giáo hội muốn
con cái mình chiêm ngắm Chúa Giê-su và công cuộc cứu rỗi
Ngài thực hiện qua cuộc khổ nạn và phuc sinh. Đứng trước
thập giá Chúa, họ được mời gọi không phải làm một khán giả
vô cảm nhưng như môn đệ yêu dấu thấu cảm tình yêu của
Thầy chí thánh và sẵn sàng bước theo con đường Thầy đã đi.
Sống Lời Chúa: Trong Mùa Chay, tôi dành thời gian để đọc
kinh cầu nguyện, gẫm đàng Thánh giá riêng hay với cộng đoàn
và gia tăng việc hy sinh và bác ái.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến đem cho nhân loại
niềm vui được cứu thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi và lãnh
nhận sự sống mới. Xin cho chúng con biết khiêm nhường sám
hối để xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu độ.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Lc 5,27-32
MAU MẮN ĐỨNG DẬY
“Khi ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế tên là Lê
-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy
theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
(Lc 5,27-28)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trung thành vác thánh
giá theo Chúa, dù lắm khi con tưởng chừng không thể đứng
lên tiếp tục tiến bước. Xin nâng đỡ con, lạy Chúa, xin nâng đỡ
con.

Suy niệm: Thái độ mau mắn của Lê-vi không khỏi làm ngạc
nhiên nhiều người: Tại sao ông lại dễ dàng từ bỏ như thế? Vừa
nghe tiếng Chúa, ông đã từ bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Ngài
như thể không hề có quá khứ, chưa hề vướng bận bụi đời.
Không chỉ Lê-vi, khi nghe Chúa gọi lên đường, tổ phụ Áp-raham đã không cật vấn Chúa một lời, ông mau mắn từ bỏ mọi
sự và cất bước. Ông Gia-kêu cũng thế, ông vội vàng dứt lìa với
quá khứ tội lỗi để chấp nhận đi theo Chúa và làm lại cuộc đời.
Họ cũng có quá khứ, có những trì kéo trong đời như những ai
khác. Điểm khác biệt có chăng giữa họ với nhiều người khác
là sự mau mắn đứng dậy đi theo Chúa. Sự mau mắn đó là hành
động của đức tin. Bởi lẽ niềm tin vào Thiên Chúa không dừng
lại ở một vài lời tuyên bố. Còn hơn thế, đức tin cần phải được
nhập thể trong hành động của kẻ tin. Mau mắn theo Chúa là
thước đo lòng tin của mỗi người.

THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Mt 9,14-15

Mời Bạn: Việc mau mắn từ bỏ tội lỗi là cách thế bạn bày tỏ
lòng yêu mến Chúa. Càng chần chừ, càng khó từ bỏ.

LỜI MỜI GỌI SỐNG MÙA CHAY
“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân
lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy
giờ họ mới giữ chay.” (Mt 9,15)

Sống Lời Chúa: Tật xấu nào của bạn hay phạm và khó bỏ
nhất? Bạn hãy quyết tâm từ bỏ tật xấu đó cách dứt khoát và
triệt để ngay từ hôm nay, Mùa Chay này.

Chia sẻ: Sự đều đặn của việc bổn phận có dễ làm bạn chán
nản không?
Sống Lời Chúa: Bạn làm những công việc bổn phận mà
không than vãn, trách móc. Bạn dâng hy sinh đó cho Chúa khi
dự Thánh Lễ.

Suy niệm: Những người Do Thái đạo hạnh thường ăn chay
một tuần hai lần vào những ngày thứ Hai và thứ Năm. Đây là
việc ăn chay vì lòng sốt sắng chứ không bó buộc; môn đệ của
Gio-an tẩy giả và người Biệt phái tuân giữ chu đáo nhưng các
môn đệ của Chúa Giê-su thì lại không. Giải thích sự khác biệt
này, Chúa Giê-su cho biết một hành vi đạo đức có giá trị
không phải ở chính nó mà ở nơi Ngài, là Đấng Ki-tô: Ngài ví
Ngài giống như chàng rể trong tiệc cưới; đó là lúc mà khách
dự tiệc đến để bày tỏ niềm vui với chàng chứ không phải để
chay tịnh buồn bã. Sự hiện diện của Đức Ki-tô buộc ta phải có
thái độ phù hợp. Vấn đề không phải là ăn chay hay không ăn
chay nhưng là phải nhận ra thời điểm ân sủng đang diễn ra.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt cháy lên những vụn than hồng
của sự sống và tình thương còn sót lại dưới lớp tro tội lỗi con
mang trên mình. Xin hoán cải hồn con trong bốn mươi ngày
chay tịnh này, để mùa Chay trở thành con đường vươn tới Đức
Ki-tô Phục Sinh, nguồn sống mới của loài người chúng con.
https://thanhlinh.net/
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SIXTH SUNDAY OF ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
Leviticus 13:1-2,44-46
The Law regarding leprosy is given to Moses and Aaron.
Responsorial Psalm
Psalm 32:1-2,5,11
A prayer of contrition and confession for sin.
Second Reading
1 Corinthians 10:31—11:1
Paul urges the Corinthians to imitate him as he imitates Christ.
Gospel Reading
Mark 1:40-45
Jesus cures a person with leprosy, who reports his cure to
everyone.

Background on the Gospel Reading
In today’s Gospel, we continue to hear Mark report the
miraculous healings that Jesus performed in Galilee. The
Gospel begins with Jesus healing a man with leprosy. Leprosy
is a disfiguring, infectious skin disease that has been
surrounded by many social and religious taboos throughout
history. In 1873, the cause of leprosy, also known as Hansen’s
disease, was identified. We now know that leprosy is caused
by a bacterial infection. Although it is infectious, modern
medical studies have shown that transmission is more difficult
than previously thought. Since the 1940s, medical treatments
have been available, and the patient no longer needs to be
isolated once long-term treatment has begun.
In Jesus’ time, however, religious and social taboos dictated
the behavior of those with leprosy and other skin diseases. The
Law of Moses provided for the examination of skin diseases
by the priests, and if leprosy was identified, the person was
declared unclean. People with leprosy lived in isolation from
the community. They were instructed to rip their clothes and
to announce their presence with loud cries when moving in the
community. If the sores of leprosy healed, the Law of Moses
provided a purification rite that permitted the person to return
to the community.
In today's Gospel, the man with leprosy took the initiative,
approaching Jesus and asking for healing. In doing so, the
leper violated the religious customs of the day by approaching
a person who was clean. His request to Jesus can be
interpreted as a courageous and daring act. The confidence of
the leper in Jesus' ability to heal him is evident in the words of
his request. But his words can also be read as a challenge to
Jesus, asking just how far Jesus was willing to extend himself
in order to heal someone. While healing the man, Jesus
touched him, which also violated established social norms.
This is an important sign of the depth of Jesus' compassion for
the man and an important statement about Jesus' interpretation
of the Law of Moses.
Although Jesus touched the leper, he did not break completely
with the Law of Moses. He instructed the man not to tell
anyone about the cure and told him to present himself to the
priests as prescribed by the Law of Moses. The first
instruction sounds nearly impossible to honor. Certainly, the
man would want to share the good news of his healing, and his
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quick improvement would require an explanation. The second
instruction honors the Law of Moses.
Mark's Gospel tells us that after this healing, it became
difficult for Jesus to travel freely. There are several possible
explanations for this. There might have been concern about the
repercussions of Jesus' breach of social and religious norms. In
touching the man with leprosy, Jesus made himself unclean.
Mark's narrative, however, leads to the conclusion that Jesus'
movement was hampered by his popularity. Despite his
instructions, the cured man spread the word about Jesus'
healing power. Even when Jesus was in deserted places,
people sought him out in search of his healing.
Family Connection
Today’s Gospel invites us to think about the choices we make
as individuals and as a family. Jesus was faced with a choice
in today’s Gospel. By choosing to heal the man with leprosy,
Jesus showed God’s compassion for the sick and the outcast.
The man knew that Jesus had a choice and that Jesus could
reject his request. He may have expected that Jesus would not
help him. The social taboos regarding leprosy certainly gave
him little on which to base his hope. In the person of the man
with leprosy, we see an image of all those in need. The sick
and the outcast of our world are watching us, to see if we as
Christians will choose to extend ourselves to others in need of
healing and compassion.
Gather with your family and talk about some of the choices
you have made as a family. (where to go on vacation, what
activities to do together, how to spend our evenings, and so
on) How does your family go about making these decisions?
What do your choices communicate to others about your
family’s values? In today’s Gospel, Jesus was faced with a
choice. Read today’s Gospel, Mark 1:40-45. In choosing to
heal the man with leprosy, Jesus chose to show God’s
compassion and mercy. All our choices reflect our faith, and
others are watching. Conclude in prayer together, asking God
to help your family show compassion to others in your family
decisions. Pray together today’s Psalm, Psalm 32, or pray
the Prayer for Vocations.
PRAYER FOR VOCATIONS
God, in Baptism you called me by name
and made me a member of your people, the Church.
Help all your people to know their vocation in life,
and to respond by living a life of holiness.
For your greater glory and for the service of your people,
raise up dedicated and generous leaders
who will serve as sisters, priests, brothers, deacons, and lay
ministers.
Send your Spirit to guide and strengthen me
that I may serve your people
following the example of your Son, Jesus Christ,
in whose name I offer this prayer.
Amen.
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