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THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
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

Chúa Giêsu sống lại là một mầu nhiệm
khó hiểu, khó tin. Chúa lên trời càng là
mầu nhiệm khó khiểu, khó tin hơn. Vì
xưa nay chưa ai tự mình có khả năng đưa
thân xác nặng nề bay bổng lên trời cao
được. Nhưng sự gì con người làm không
được, thì Thiên Chúa làm được. Đúng thế,
cách đây gần 2000 năm, Chúa Giêsu đã
dùng quyền năng mình bay bổng về trời.

•

Thánh kinh tả cảnh Chúa về trời như
sau: Sau khi sống lại 40 đêm ngày, Ngài
dẫn 11 tông đồ và 1 số đông tín hữu
khác lên núi cao, ở đó Ngài phán một
câu chứng tỏ Ngài đầy uy quyền: “Ta
đã được mọi quyền trên trời dưới đất”.
– Và trước khi Chúa về trời, Chúa
Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ tiếp tục
công việc của Ngài ở trần gian: “Các con
hãy đi giảng dạy muôn dân, và làm phép
rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần”.

– Muốn được về thiên đàng, ta phải
theo Chúa: “Chúa Giêsu đã phán: “Thầy
là đường, là sự thật, và là sự sống. Ai tin
Thầy không đi trong tối tăm, không bước
đi trong sai lầm, sẽ sống mãi ngàn năm”.
– Muốn được vào thiên đàng, ta phải
trung thành với Chúa: Chúa Giêsu đã từng
dạy: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu
độ”.

•

– Ngài còn an ủi, khích lệ các tông
đồ: “Thầy không để chúng con mồ côi.
Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho
đến tận thế”. Nói đoạn, Ngài từ từ bay
bổng lên trời, cho tới khi mây che không
còn thấy Ngài nữa. Mắt họ dán lên trên
trời cao, như nuối tiếc, như ước mong. Họ
cứ đứng ngẩn người, cho tới khi hai Thiên
Thần hiện ra bảo họ: “Hỡi người xứ Galilêa, các người còn đứng nhìn trời làm
chi?”. Lúc đó, họ mới hoàn hồn. Họ trở về
nhà tiệc ly để cầu nguyện và chờ Chúa
Thánh Thần hiện xuống.
Nhưng tại sao Chúa về trời?
– Chúa về trời, hay về thiêng đàng là
nơi Chúa ngự, là nơi vĩnh phúc, là nơi các
Thiên Thần và các thánh hưởng nhan
Chúa.
•
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Người tín hữu sống đạo là theo Chúa.
Nhưng làm sao theo Chúa về thiên
đàng?
– Muốn được về thiên đàng với Chúa,
chúng ta phải giữ giới răn Chúa: Một
chàng thanh niên đến hỏi Chúa: “Làm sao
để được sống đời đời?”. Chúa trả lời:
“Hãy tuân giữ giới răn Chúa…giữ giới
răn Chúa sẽ hạnh phúc thiên đàng”.

Kẻ chạy đua trong vận động trường,
muốn đoạt giải thưởng phải cố gắng từ
đầu và “nước chót” càng phải cố gắng
hơn. Thiên đàng cũng dành cho những kẻ
cố gắng và cố gắng đến cùng.
Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài nói
với các tông đồ: “Thầy đi trước để dọn
chỗ cho chúng con”. Nhưng muốn dành
được một chỗ trên nước trời, chúng ta
phải tuân giữ giới răn Chúa, chúng ta phải
đi theo Chúa, và phải trung thành với
Chúa đến cùng.
Lạy Con Một Chúa, Đấng cứu độ chúng
con đã lên trời, xin cho chúng con sau này
cũng được về trời với Chúa.
Lm Tôma Nguyễn Hoàng Phượng
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HÂN HOAN CHÚC MỪNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cha Chánh Xứ: Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
27 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 22 tháng 5)

Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Cha Phó Xứ: Giuse Bùi Phương Tiến
23 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 17 tháng 5)

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

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh
Gioan Viannêy luôn đồng hành cùng với hai Cha trên bước đường phục vụ tha
nhân, phục vụ giáo hội.
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh
cùng với các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và toàn thể giáo dân
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

- 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

THÁNH LỄ CHO CÁC ANH CHỊ DỰ TÒNG
Chúa Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong Thánh Lễ 2:30 pm, các Anh Chị trong
Chường Trình Dự Tòng sẽ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm (Rửa Tội, Thêm Sức và
Rước Mình Máu Thánh Chúa). Thánh Lễ này sẽ dành riêng cho các Anh Chị Dự Tòng
và gia đình. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho quý Anh Chị.
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
THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ
THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
• 7 giờ sáng, thứ Hai đến thứ Bảy
• 7 giờ tối, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• 6 giờ chiều, thứ Bảy (thay cho Chúa Nhật)
• 7 giờ, 9 giờ 11 giờ sáng và 7 giờ tối Chúa Nhật

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

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:
Các Bà Mẹ Công Giáo
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc tham dự
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
thánh lễ.
Tông Đồ Fatima
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
• 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.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ tham dự
thánh lễ:
Thiếu Nhi Thánh Thể
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
Lê Quyên
281.943.4255
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
Lêgiô Marie
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Nguyễn Thị Thê

832.298.6959

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
Thăng Tiến Hôn Nhân
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
Trần Đình Lộc
832.794.5498 vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
Cursillo
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
Phan Minh Phượng
713.301.6092
● SureMeal - 10%
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Hướng Đạo Lạc Việt

Nguyễn Trí

713.478.7497

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $11,374 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Truyền Thông Công Giáo
được $732 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc
bình an trên tất cả quý vị.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

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.

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
Nguyễn Thành Long

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

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
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

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 bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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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/
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SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH. A
.

Thầy không một mình
(Thứ hai Tuần 7 Phục sinh )

Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta
không được dựng nên để sống một mình? Chẳng phải chỉ
người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né. Người già cũng
sợ không kém. Người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình.
Trong thân phận làm người, Đức Giêsu cũng phải đối diện với
nỗi cô đơn. Ngài không lập gia đình, không có một người bạn
đời để chia sẻ. Bù lại, Ngài có những người thân yêu ở làng
Nazareth. Nhưng ngay cả cha mẹ Ngài cũng không hiểu hết
được Ngài (Lc 2, 50). Khi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài có
những người bạn mới là các môn đệ. Tiếc thay, họ không phải
là những người luôn luôn hiểu Ngài. Ngài muốn chia sẻ cho họ
tất cả cái riêng tư giữa Ngài với Cha. Nhưng họ chưa đủ sức
kham nổi. Đức Giêsu không phải là người thích cô đơn, khép
kín. Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người.
Ngài gặp gỡ họ, loan Tin Vui, và cho họ được tâm thân an lạc.
Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ, cũng không ngại đến
với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn. Dù vậy tìm
được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người vẫn là điều khó
đối với Đức Giêsu, bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác
trên cao. Ngài mãi mãi là một màu nhiệm đối với trí khôn hạn
hẹp của con người. Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình,
Đức Giêsu mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải ấy. “Tôi
không (xét đoán) một mình, nhưng có tôi và Đấng đã sai
tôi” (Ga 8, 16). Chính vì Đức Giêsu luôn nói và làm mọi sự
theo ý Cha, nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn. “Đấng đã sai tôi
vẫn ở với tôi; Người không để tôi một mình, vì tôi luôn làm
những điều đẹp ý Người” (Ga 8, 29). Vào giây phút chia ly
này, khi Đức Giêsu biết điều sắp xảy đến: “Anh em sẽ bị phân
tán mỗi người mỗi ngả, và để Thầy một mình. Nhưng Thầy
không một mình đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c. 32).
Đức Giêsu không cô đơn trong cuộc sống, mà ngay cả khi Ngài
kêu lớn tiếng trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Chúa
bỏ tôi?” (Mc 15, 34), lúc đó lại là lúc Đức Giêsu gần Cha hơn
cả, kết hợp với Cha hơn cả. Đức Giêsu thực sự chẳng bao giờ
cô đơn tuyệt đối, vì Cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, và
Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha. Chúng ta xin được ơn dám
chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi, để được một mình với Chúa.
Cầu nguyện:
Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành
công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho
Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao
thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, xin giữ một
cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa
lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa,
xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, để một mình ở đó,
trầm lắng và bình an. Amen.
Con cầu nguyện cho họ
(Thứ ba Tuần 7 Phục sinh)
Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, trước khi bị bắt, Đức
Giêsu đã cầu nguyện trong xao xuyến ở núi Cây Dầu. Còn
trong Tin Mừng Gioan, Ngài đã cầu nguyện trước khi đến đó.
Hôm nay Giáo hội bắt đầu cho ta nghe lời nguyện long trọng
này mà Ngài dâng lên Chúa Cha, trước mặt các môn đệ trong
bữa Tiệc ly. Đức Giêsu không một chút xao xuyến trước cái
chết gần kề. Cả các môn đệ cũng như được nâng lên một tầm
cao mới. Đức Giêsu vẫn bắt đầu lời nguyện bằng tiếng Abba
quen thuộc. Ngài như muốn tóm kết công việc Cha giao phó,
đó là việc tôn vinh Cha qua cuộc sống trên trần gian này (c. 4).
Bây giờ đã đến giờ Ngài về với Cha, nên Ngài nài xin: “Xin
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Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (c. 1). Cái
chết tự hạ trên thập giá là cử chỉ vâng phục vì yêu thương của
Con, là cử chỉ cao nhất của Con nhằm tôn vinh Cha. Nhưng tất
cả không ngừng lại với thập giá, vì Cha sẽ tôn vinh Con qua sự
phục sinh vinh hiển. Đức Giêsu được trao quyền năng trên mọi
người (c. 2). Ngài có thể ban sự sống đời đời cho những ai
nhận biết Cha và Con là người được Cha sai (c.3). Lời nguyện
của Đức Giêsu đặc biệt hướng về các môn đệ mà Ngài coi là
quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. Nhiều lần Ngài nhấn
mạnh họ là quà tặng (cc. 2. 6. 7. 9). Đức Giêsu đã từng coi các
môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13, 1). Nhưng Ngài lại
không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6. 9). Môn
đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). Họ là những
người được Cha chọn từ thế gian (c.6). tuy họ vẫn ở trong thế
gian (c.11). Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được
hưởng vinh quang bên Cha, Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện
cho họ (c. 9), những người còn phải chịu nhiều gian nan thử
thách ở đời. Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh
Cha (c. 6), Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha.
Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến và tin
Ngài là người Cha sai (c. 8). Hãy đi vào tâm tình yêu thương
của Thầy Giêsu đối với các môn đệ. Hãy nghe lời cầu nguyện
của Ngài cho chúng ta. Hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục lời
cầu nguyện tha thiết ấy.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết
chân lý, chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.
Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ
cũng là những người đã được cứu chuộc. Xin Cha thôi thúc
nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ
niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha
nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.
Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến
tận cùng trái đất để loan báo Tin Mừng. Chúng con chỉ xin đến
với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và
tin vào Ngài, qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.
Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân
lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con
sinh nhiều hoa trái. Amen
Xin Cha gìn giữ họ
(Thứ tư Tuần 7 Phục sinh)
Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ
thuật, trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt, và Quỷ dữ,
Ác thần, Satan cũng không có chỗ. Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn
Satan đều có mặt trong thế giới này. Con người sống trong thế
giới là chịu sự lôi kéo của cả hai. Khi dâng lời cầu nguyện lúc
sắp trở về với Cha, Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền
lực có thật của quỷ dữ đang tác động trên các môn đệ còn sống
ở trần gian. Chính vì thế Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ
khỏi Ác thần (c.15). “Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ…
Con đã canh giữ họ…” (c. 12). Gìn giữ các môn đệ là việc
Đức Giêsu đã làm trong suốt sứ vụ, và Ngài đã không để ai
trong họ phải hư mất, trừ Giuđa. Những sói dữ bao giờ vẫn có,
chúng khuấy phá đàn chiên. Mục tử Giêsu đã không để ai
cướp được chiên khỏi tay mình, và trong cuộc chiến đấu này,
Ngài đã dám hy sinh mạng sống (Ga 10, 11). Bây giờ Ngài xin
Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ (c. 11b), là đoàn chiên của Cha
mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc. Vì Thiên Chúa là Cha chí
thánh đối với Đức Giêsu (c. 11b), nên Cha có khả năng làm
cho các môn đệ nên thánh. Thánh thiện là thuộc tính của Thiên
Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của
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Thiên Chúa (Ga 6, 69), và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh
Thần (Ga 14, 26). Thánh thiện là nét chung của Ba Ngôi, tách
biệt Ba Ngôi khỏi thế giới, dù thế giới vẫn là đối tượng để Ba
Ngôi luôn cùng nhau hướng về. Ba Ngôi vẫn muốn chia sẻ sự
thánh thiện của mình cho thế giới. “Các ngươi phải nên thánh
vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11, 44). Đức Giêsu xin Cha thánh
hóa các môn đệ (c. 17), nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban
xuống trên họ. Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách
biệt họ ra khỏi thế gian, với lối suy nghĩ và hành động, với
những giá trị riêng của nó. Thánh hóa môn đệ chính là làm cho
họ không thuộc về thế gian nữa, để như Đức Giêsu, họ thuộc
về Cha trọn vẹn (c. 16). Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại
không có nghĩa là cất họ khỏi đó (c. 15), và giữ họ an toàn
trong tháp ngà bảo đảm. Đời người Kitô hữu chẳng an toàn, vì
họ được sai vào thế gian (c.18). Thế gian đầy bóng tối, dối trá,
hận thù, chính là nơi họ phải đến, phải đằm mình vào, để biến
đổi nó thành ánh sáng, sự thật, tình yêu. “Các con là muối của
trái đất, là ánh sáng của thế gian” (Mt 5, 13). Được thánh hóa,
được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào đó. Nếu
không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai
vào, ta sẽ chẳng biến đổi được thế gian, và sẽ bị nó nuốt
chửng.

trong nhau thật sự giữa Cha, Con và các môn đệ là chính
chúng ta. Tuy vậy ít khi chúng ta dám nghĩ mình có tương
quan gần gũi đến thế với thế giới siêu việt của Cha và Con.
Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ
với thế gian. Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó
mới hy vọng “Thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (c. 21),
“Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con (c. 23). Chúng ta
cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế
giới. Nếu một phần ba dân số thế giới sống nên một trong yêu
thương, hai phần ba còn lại sẽ sống trong hạnh phúc bình an.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ, xin giúp con
quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa. lặng lẽ và an bình
như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy Đấng thường
hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình
an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa; nhưng ước chi mỗi
phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm
Chúa! Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn
con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa,
nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó
một mình nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người, với
thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình
cho Chúa sáng tạo. Amen.
(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

Cầu nguyện:
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những
người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang
sống; vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của
bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm; vẫn có những người
mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối
sống; vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải
là người phong… Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết
chạnh lòng thương như Con Cha. Nhưng trước hết, xin cho
chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.

Hãy theo Thầy
(Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)
Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra bên bờ hồ, một
cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilê, hồ Ghennêxarét, hồ
Tibêriát. Cái hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm giữa Thầy và trò.
Nơi đây tiếng gọi đầu tiên của Thầy Giêsu đã vang lên: Hãy
theo Thầy. Tiếng ấy đã khiến họ từ bỏ nghề sông nước để lên
bờ, đi theo ông thợ mộc làng Nazareth. Bao lần Thầy trò đi
qua cái hồ rộng như biển này. Sóng gió họ cũng đã gặp, vui
buồn họ cũng đã từng. Sáng sớm hôm nay, trên hồ này họ
đánh được mẻ cá lớn, nhờ một người lạ đứng trên bờ mà họ từ
từ nhận ra là Thầy của mình. Bữa ăn sáng do Thầy chuẩn bị
thật chu đáo. Có bánh và cá, có cả đống than hồng hong ấm
tình Thầy trò. Ngọn lửa này gợi nhớ đến đống than hồng ở
dinh Thượng tế, nơi Phêrô đã đứng sưởi và đã chối Thầy (Ga
18, 18. 25). Bây giờ, cũng bên đống than hồng, Thầy Giêsu
cho Phêrô có cơ hội công khai bày tỏ tình yêu của mình. “Anh
có yêu mến Thầy không ?”: ba lần Thầy Giêsu hỏi Phêrô như
thế. “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”: ba lần
Phêrô trả lời như thế. Ba lần chối Thầy như được xóa đi bởi
ba lần tuyên xưng tình yêu. Nhưng bây giờ Phêrô khiêm tốn,
biết tình yêu của mình mong manh, dễ vỡ. “Hãy chăn dắt
chiên của Thầy”: ba lần Thầy Giêsu đã nói như thế. Tình yêu
dẫn đến sứ mạng chăn dắt đoàn chiên mà Thầy quý chuộng.
Phải yêu Thầy thì mới yêu chiên của Thầy. Yêu Thầy là điều
kiện để được Thầy trao sứ mạng mục tử. Làm mục tử là tiếp
nối công việc của Thầy Giêsu, Mục tử nhân hậu, nên cũng
phải sẵn sàng chấp nhận cái chết như Thầy (cc. 18-19), chết
cho đoàn chiên, chết để tôn vinh Thiên Chúa (c. 19). “Hãy
theo Thầy”, lời mời năm xưa cũng là lời mời được lặp lại bây
giờ. “Hãy theo Thầy”, sau những vấp ngã, yếu đuối và chối
Thầy. “Hãy theo Thầy”, sau khi những giấc mơ trần tục bị tan
vỡ bởi biến cố Núi Sọ. “Hãy theo Thầy”, sau những hăng hái
nồng nhiệt thuở ban đầu. “Hãy theo Thầy” để giang tay ra và
đến nơi mình không muốn đến. “Hãy theo Thầy” để củng cố
anh em và chăn dắt chiên của Thầy (Lc 22, 31-32). Hôm nay
Chúa Giêsu Phục sinh cũng hỏi từng Kitô hữu: Con có mến
Thầy không? Và Ngài chờ một câu trả lời trước khi trao sứ
mạng, vì ai trong chúng ta cũng có sứ mạng chăm sóc một

Để họ được nên một
(Thứ năm Tuần 7 Phục sinh)
Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc
Ly. Đức Giêsu cầu nguyện, không phải cho các môn đệ đang
hiện diện, nhưng cho các môn đệ tương lai, là chính chúng ta,
những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước
(c.20). Hôm nay Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là Đấng
Trung Gian duy nhất, vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện
tương tự. Ngài nhìn thấy một phần ba dân số thế giới là Kitô
hữu, hơn hai tỷ người. Ngài nhìn thấy những người theo Công
Giáo gồm hơn một tỷ, theo Chính Thống giáo, Tin Lành, Anh
giáo và bao giáo phái khác. Ngài xin Cha cho họ nên một, như
Cha và Con là một (c. 22). Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ
đang hiện diện bên Ngài được nên một “như chúng ta” (Ga 17,
11b). Bây giờ Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được
nên một. Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con vừa là khuôn
mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong
Cha” (c. 21). Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự
hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khắng khít
như Cha và Con. Điều này không thể thực hiện được, nếu
chúng ta không được đưa vào trong mối tương quan thân thiết
giữa Cha và Con: “để họ cũng ở trong Chúng Ta” (c. 21). Các
Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất
là sự ở trong nhau giữa Cha và Con. Trong Lời Nguyện của
Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều giữa Cha, Con
và các môn đệ. “Con ở trong họ và Cha ở trong Con… Cha
đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (c. 23). “Tình Cha
đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ
nữa” (c.26). Tương quan này sâu lắng đến mức có sự ở lại
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nhóm người nào đó. Xin ơn yêu Giêsu bằng tình yêu thiết thân
riêng tư. Xin ơn theo Ngài vì nghe thấy lời mời gọi vang lên
mỗi ngày: Hãy theo Thầy. Và xin ơn dám sống hết mình cho
những người được Chúa trao phó.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới,
nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời. Chúng con phải
đối diện với bao thách đố của cuộc sống, của công ăn việc
làm, của gánh nặng gia đình, của nghề nghiệp chuyên môn.
Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền
lực, nhưng cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu,
lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh. Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy chúng con sống thực tế, nhưng không thực dụng; biết
xoay xở nhưng không mưu mô; lo cho tương lai cá nhân,
nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ. Giữa cơn
lốc của trách nhiệm và công việc, giữa những xâu xé trước bao
lựa chọn, xin cho chúng con biết tìm những phút giây trầm
lắng, để múc lấy ánh sáng và sức mạnh, để mình được thật là
mình trước mặt Chúa. Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển
cầu, xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả
để Thiên Chúa được tôn vinh, và phẩm giá con người được tôn
trọng. Amen.
Lời chứng xác thực
(Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, ngoài Đức Giêsu và Phêrô, còn
có người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Anh đã có mặt
trong bữa Tiệc Ly cùng với Phêrô, đã nằm gần Thầy, và được
Phêrô nhờ hỏi Thầy xem ai là kẻ phản bội (13,23-25). Anh đã
đưa Phêrô vào dinh thượng tế khi Đức Giêsu bị bắt (18,15-16).
Anh đã cùng với Phêrô chạy ra ngôi mộ trống lúc ban mai,
nhưng anh chạy nhanh hơn, và tin trước Phêrô (20,3-10). Khi
Phêrô chối Thầy ba lần và không lộ diện nữa (18,17-18.2527), thì anh là môn đệ duy nhất đứng gần thập giá Đức Giêsu,
và được Ngài trao Thân Mẫu của mình để làm Mẹ của anh
(19:25-27). Trong lần Đức Giêsu tỏ mình bên bờ hồ Galilê,
sau mẻ cá lạ (21,4-7), anh là người đầu tiên nhận ra Thầy, và
nói với Phêrô: “Chúa đó!” Có vẻ hình ảnh người môn đệ được
Chúa thương nổi trội hơn Phêrô. Dù sao Simon Phêrô đã ba
lần tuyên xưng tình yêu trước Thầy, và ba lần Thầy giao cho
anh chăm sóc đoàn chiên như người mục tử. Thầy còn tiên
báo cái chết tử đạo của anh, và mời anh một lần nữa: “Hãy
theo Thầy” (21,19; x. 13,36-37). Đó là đường đời của Phêrô,
một môn đệ và một mục tử. Nhưng đâu là con đường tương lai
của người môn đệ kia? Phêrô đi theo Đức Giêsu, quay lại,
thấy anh này cũng đang đi theo. “Thưa Thầy, còn anh này thì
sao?” (c. 21). Đức Giêsu đã không bảo là anh này sẽ không
chết, hay anh còn sống mãi cho đến ngày Ngài quang lâm (c.
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23). Khi cuốn Tin Mừng Thứ Tư được viết xong vào cuối thế
kỷ thứ nhất, thì người môn đệ kia đã qua đời, nhưng không
được phúc tử đạo. Như thế tiếng đồn về câu nói của Đức
Giêsu là sai sự thật (c. 22). Những gì anh để lại cho thế giới là
cuốn Tin Mừng Thứ Tư. “Chính môn đệ này làm chứng về
những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của
người ấy là xác thực” (c. 24). Người môn đệ này cho chúng ta
một lời chứng đáng tin, vì anh là người đã sống bên Thầy
Giêsu, thật gần gũi. Anh đã mắt thấy tai nghe, và có kinh
nghiệm thân thiết với Thầy. Không hẳn anh đích thân cầm bút
viết cuốn Tin Mừng này, nhưng anh lại chính là tác giả của
mọi điều được viết trong đó. Tất cả là kinh nghiệm riêng tư
anh đã trải qua với Thầy Giêsu, và những suy niệm lâu dài
dưới ánh sáng Phục sinh và Thánh Thần. Người môn đệ này
còn là người sáng lập một cộng đoàn tín hữu. Cộng đoàn ấy
được ám chỉ qua đại từ “chúng tôi” (c. 24; x. 1,14.16). Một
người trong cộng đoàn đã viết chương cuối này (c. 25: “tôi”).
Ai là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến? Nhiều
người nghĩ anh là Gioan, nhiều người lại nghĩ khác. Dù sao
anh thật là một môn đệ lý tưởng cho chúng ta. Điều anh để lại
cho đời trong cuốn Tin Mừng là điều anh xác tín. Anh là nhân
chứng đáng tin cậy của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đúng anh
là người được Thầy yêu và là người đã hết lòng yêu Thầy.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa của đời con, chỉ trong tình yêu con mới tìm
thấy Chúa. Trong tình yêu, các cánh cửa hồn con mở tung, để
con được thở không khí tự do tươi mới và quên đi cái tôi nhỏ
mọn của mình. Trong tình yêu, toàn bộ con người con vươn ra
khỏi những ranh giới cứng nhắc của óc hẹp hòi và của thái độ
tự khẳng định đầy bất an khiến con bị giam mình trong sự
nghèo nàn và trống rỗng. Trong tình yêu, mọi sức mạnh của
hồn con tuôn chảy về Chúa, chẳng bao giờ còn muốn quay trở
lại, nhưng chỉ muốn mất mình trọn vẹn trong Chúa, vì qua tình
yêu, Chúa là trung tâm sâu nhất của lòng con, Chúa gần con
hơn cả chính con gần con. Nhưng khi con yêu Chúa, khi con
tìm cách phá vỡ vòng vây chật hẹp của cái tôi, và vứt bỏ sau
lưng nỗi khắc khoải không nguôi về những câu hỏi còn bỏ
ngỏ, khi đôi mắt mù lòa của con không còn chỉ nhìn từ xa và
từ bên ngoài ánh rạng ngời không thể lại gần được của Chúa,
và hơn nữa, lạy Chúa là Đấng vô phương thấu hiểu, khi qua
tình yêu, Chúa trở nên trung tâm sâu nhất của đời con, khi ấy
con mới có thể chôn mình hoàn toàn trong Chúa, lạy Thiên
Chúa nhiệm màu, và chôn mọi câu hỏi của con cùng với con.
Amen. (Karl Rahner, S.J.)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
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