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Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

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
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
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Nguyện xin Ân Sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn
thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa.

Hôm nay, Hội Thánh kết thúc 50 ngày của Mùa Phục Sinh bằng lễ mừng trọng thể Đức
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đức Chúa Thánh Thần đã ngự đến và đem lại sức
mạnh cho các tông đồ. Sức mạnh đó đã giúp các tông đồ can đảm ra đi loan báo Tin
Mừng cho muôn dân, thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác: “Như Cha đã
sai Thầy, Thầy cũng sai các con… Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong đời sống của Giáo Hội và mỗi người
chúng ta. Từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn cuộc đời
mỗi người. Qua Bí Tích Thêm Sức, chúng ta nhận được Bảy Ơn Chúa Thánh Thần,
giúp chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở mọi người suy ngắm vai trò của Chúa
Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Chúa Thánh Thần đã và đang hướng dẫn, thánh
hóa Hội Thánh. Tuy nhiên có những lúc, chúng ta chưa nhận ra Ngài, chưa khao khát
Ngài cho đủ, chưa mong muốn Ngài thực sự đồng hành với chúng ta.

Cùng dâng thánh lễ hôm nay, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, như xưa, Mẹ đã hướng
dẫn các môn đệ trong nhà Tiệc Ly, để chúng ta có thể mở rộng tâm hồn đón nhận
nguồn ơn phúc vô biên của Chúa Thánh Thần, giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng
loan báo Tin Mừng.
Sinh hoạt giáo xứ:
Theo chỉ thị mới ngày 19/5/2021 của Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục
Galveston-Houston liên quan đến phụng vụ trong Tổng Giáo Phận, bắt đầu thi
hành từ cuối tuần này ngày 22-23/5/2021 như sau:
• Các Thánh Đường sẽ không giới hạn số người tham dự thánh lễ (Nhà Thờ
Ngôi Lời có 2200 chỗ ngồi).
• Không buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Đức Hồng Y vẫn khuyến khích
đeo khẩu trang. Và nhất là vì đức bác ái, những ai chưa chích ngừa dịch
Covid vui lòng đeo khẩu trang trong lúc tham dự thánh lễ.
• Các Linh mục, Phó tế và Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường vẫn cần
đeo khẩu trang khi cho rước Mình Thánh Chúa.
• Có thể rước Mình Thánh Chúa bằng miệng nếu muốn. Việc rước Máu Chúa
vẫn tạm ngưng cho đến khi có chỉ thị mới.
Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người giúp phòng ngừa dịch COVID. Xin
Chúa tiếp tục an ủi nâng đỡ các gia đình có người thân đã qua đời; và xin Chúa nhân
từ đón nhận các linh hồn vào chốn vĩnh hằng.
Cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa một tuần lễ an bình trong sự yêu thương, quan
phòng của Thiên Chúa.
Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh 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:
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
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CHÍCH NGỪA COVID
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 5, từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Tại Hội Trường Mẫu Tâm, có
chích ngữa COVID hiệu Pfitzer cho những ai 12 tuổi trở lên. Mũi thứ nhất hoặc mũi thứ
nhì. Có thể ghi danh với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày chích ngừa.
LỚP HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM GIÚP LỄ MỚI VÀ CŨ
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 lúc 11 giờ sáng có lớp huấn luyện cho các em Giúp Lễ mới và
cũ. Các phụ huynh cần có mặt để điền đơn và dự buổi họp phụ huynh. Gia đình phải là
thành viên của Giáo Xứ Ngôi Lời (có số Phong Bì).
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể trong Nhà
Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể từ 12 giờ 30 trưa đến 6 giờ 30 chiều trong Nhà
Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHẦU THÁNH THỂ

GIỜ
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM

HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Tông Đồ Fatima
Cursillo
Ban Giáo Dục
Dòng Ba Đaminh
Lêgiô Maria
Hướng Đạo
Thăng Tiến Hôn Nhân
Thánh Linh
Liên Ca Đoàn

DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $88,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm. Cám ơn sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Đóng Góp (tính đến 9/5/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$67,250
76.4%
$20,750

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

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)

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

***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.***

Cursillo

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $20,579 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Truyền Thông Công Giáo
được 4,915 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.

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
Cha Chánh Xứ: Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
28 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 22 tháng 5)

Cha Phó Xứ: Giuse Bùi Phương Tiến

24 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 17 tháng 5)
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.
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: 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

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
KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.

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.

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 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
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.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

3

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/

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI: (Mc 12,1-12)
YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ
Vào thời Đức Giêsu, Dân Dothái đang bị đô hộ bởi đế quốc
Lamã. Đất đai được chia thành nhiều vùng khác nhau. Chủ
nhân của những vùng đất rộng lớn này chính là những người
ngoại quốc.
Họ làm chủ đất đai, nhưng ít khi chính họ canh tác, nên
thường cho nông dân là người Dothái thuê lại, hoặc cũng có
thể họ trồng trọt, nhưng việc chăm sóc thì họ thuê. Đến mùa,
những ông chủ chỉ đến để thu lợi nhuận từ chính những bàn
tay lao động cực nhọc của những người làm công. Vì thế,
những nông dân này căm thù sâu sắc đối với các chủ nhân
ngoại quốc.
Khi sống trong thân phận nô lệ như vậy, cộng thêm sự kích
động từ ngoại cảnh, nên những tá điền này sẵn sàng đang tay
giết chết những người do ông chủ sai đến, bởi họ vẫn biết rằng
pháp luật thừa nhận quyền sở hữu của những người chiếm giữ
đất hoang.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chỉ ra sự nông nổi, nhẹ dạ của họ khi
chủ mưu giết ngay cả người thừa tự để hy vọng chiếm giữ đất
đai của ông chủ, bởi lẽ ông chủ sẽ đến và lấy lại đất đai để trao
lại cho người khác, khi đó, họ sẽ trắng tay.
Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn vạch trần những âm
mưu của giới lãnh đạo Dothái đang tìm mọi cách để giết Đức
Giêsu; đồng thời Ngài muốn gửi đi một thông điệp căn bản, đó
là: yêu thương sẽ xóa đi hận thù. Còn hận thù sẽ dẫn đến chết
chóc, bởi sự hận thù chẳng khác gì cái hố chôn kẻ hận thù
trước rồi mới chôn đối phương.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu
thương nhau. Khi sống yêu thương, chúng ta đã hành động
như chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới
có thể biến thù thành bạn; cũng chỉ có tình yêu, chúng ta mới
giúp nhau nên thánh ngang qua những yếu đuối, vụng về của
thân phận con người. Hãy nhớ lời thánh vịnh 118 mà hôm nay
Đức Giêsu đã lặp lại: "Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá
tảng góc tường".
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta hiểu rằng: Cái chết của
Chúa là hệ quả của một sự thù hằn, ghen ghét, nhưng ngang
qua cái chết vì tình yêu, Chúa đã biến nó thành quà tặng quý
giá dâng lên Thiên Chúa Cha và trao tặng cho con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa khơi lên ngọn lửa yêu mến nơi
tâm hồn chúng con, để chúng con cùng nhau xây dựng tình
thương, công bình và chân lý trong cuộc sống của mình.
Amen.
THỨ BA: (Mc 12, 13 – 17)
GIAN DỐI KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI CUỐI CÙNG

đậy sự gian xảo trong tâm hồn của những kẻ chuyên nghề nịnh
hót. Họ không ngớt lời khen ngợi Đức Giêsu là người chân
thật, công bằng trong cách giảng cũng như hành xử... Vì thế,
nhân dịp này, họ đến để xin lời dạy khôn ngoan của Ngài về
việc nộp thuế. Họ nói: “Có được phép nộp thuế cho César
không?”. Đây lại là một trò chơi nguy hiểm mà họ giăng ra để
gài bãy Đức Giêsu, và đây cũng là một thủ đoạn bỉ ổi nhằm trả
thù Đức Giêsu vì những lần Ngài đã làm cho nhóm này bị lộ
rõ chân tướng đê hèn của họ.
Đức Giêsu biết rõ đây là cái bẫy, nên Ngài rất bình thản hỏi
ngược lại khi xin họ cho xem đồng tiền. Khi xem xong, Ngài
hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?”; họ đã nhanh nhảu
trả lời: “Của César”.
Họ đưa ra cái bẫy này để xem Đức Giêsu xử trí ra sao? Họ
thừa biết Ngài là con cháu thuộc dòng dõi Vua Đavít, thì mối
thù dân tộc là không thể chấp nhận ngoại bang, vì thế, nếu
Ngài nói không phải nộp thuế thì chắc chắn Đế Quốc sẽ xử
Ngài. Còn nếu Ngài nói là phải nộp, thì dân chúng sẽ đứng lên
tố cáo Ngài là tay sai cho địch, phản quốc, hại dân, và như một
lẽ tất yếu, người dân không còn nghe theo những lời dạy dỗ
của kẻ phản bội nữa!
Tuy nhiên, sự khôn ngoan của loài người lại trở nên ngu dại
trước Thiên Chúa! Giải pháp đầy khôn ngoan của Đức Giêsu
đã làm cho họ chưng hửng khi nói: “Của César, trả về César,
của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.
Trong cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những kẻ “đội trên, đạp
dưới” để trục lợi hay che dấu những bỉ ổi, bất nhân ngầm sâu
trong con người của họ. Những lời nói thật hay, những khen
ngợi thật tuyệt vời, khiến cho đối phương bị thuyết phục và rồi
thuận theo những chiêu thức ma ranh quỷ quyệt của họ mà làm
nguy hại cho những người lương thiện.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chu toàn
trách vụ trần thế, nếu những điều đó là đúng với lương tâm
Kitô giáo; luôn biết đền ơn những người làm ơn cho chúng ta,
nhất là Thiên Chúa, Đấng luôn ban phát mọi ơn lành cho
mình.
Không được sống hai mặt, giả tạo nhân đức để làm hại người
khác, vì đây là đường lối của ma quỷ chứ không phải đến từ
Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khôn ngoan để lựa
chọn những gì thuộc về Chúa và khước từ những gì thuộc
về ma quỷ. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận với
Thiên Chúa và tha nhân. Amen.
THỨ TƯ: (Mc 12,18-27)
SỐNG LẠI RỒI SẼ RA SAO?

Ở đời người ta thường nói: “Thua keo này ta bày keo khác” để
ám chỉ việc kiên trì trong suy tư hay hành động.

Đã có nhiều cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và nhóm này hay
nhóm khác, nhưng với nhóm Xađốc thì đây là lần đầu tiên.
Những người này được liệt vào hàng quý tộc có tiếng là tử tế,
nhưng lại theo ngoại xâm.

Hôm nay, những người Pharisêu đã không chịu thua Đức
Giêsu, vì thế, họ đã tìm thêm dịp để hại Ngài. Không những
vậy, họ còn kéo theo đồng minh là những người thuộc nhóm
Hêrôđê nữa.

Họ rất bảo thủ trong lãnh vực tôn giáo. Vì thế, họ chỉ công
nhận bộ Ngũ Thư mà thôi. Tất cả các cuốn sách khác đều bị
bãi bỏ cả. Vì thế, những lời dạy của các ngôn sứ xuất hiện sau
đó thì đều bị họ khước từ và không tin.

Câu chuyện được khởi đi từ một thái độ giả hình, nhằm che

Như vậy, chúng ta không lạ gì khi họ chất vấn Đức Giêsu về
sự sống lại.

Họ đứng lên hỏi Ngài về việc sự sống lại sau cõi chết khi đưa
ra một ví dụ: có một người lấy vợ, rồi chết không con, theo
luật, người em kế phải lấy tiếp người phụ nữ ấy để có con nối
dòng. Tuy nhiên, cứ lần lượt như vậy cho đến người thứ 7 lấy
cô ta mà cũng chết không con, cuối cùng, chính người đàn bà
này cũng chết. Vậy sau này, khi sống lại thì cô ta sẽ là vợ của
ai trong 7 người chồng đã từng cưới nàng làm vợ?
Khi hỏi như vậy, Đức Giêsu thừa biết ý đồ thâm độc của nhóm
này, nên Ngài đã làm cho họ cứng họng!
Trước tiên, Đức Giêsu đã làm họ lúng túng khi chỉ dẫn cho
biết sự am hiểu Kinh Thánh của họ quá hời hợt.
Thứ hai, Ngài mặc khải cho họ biết rằng: sự sống con người
sau khi chết hoàn toàn khác với sự sống hiện tại. Nếu sự sống
hiện tại con người có bổn phận truyền sinh để lưu truyền nòi
giống, thì sự sống sau cái chết không còn chuyện đó. Vì vậy,
họ đâu còn lấy vợ gả chồng nữa, bởi vì sự sống của họ đã đạt
tới sự viên mãn.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào
Thiên Chúa cũng như sự sống thật đời sau. Cuộc sống đời đời
là đích đến chứ không phải dừng lại ở nhu cầu thể xác như khi
lưu trú nơi trần gian.
Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự chết lẫn sự sống, và chỉ trong
Ngài, chúng ta mới được hạnh phúc đích thực.
Vì thế, hãy biết trân trọng nó và biết mua lấy Nước Hằng Sống
bằng niềm tin, sự hy sinh và tinh thần dấn thân vì Nước Trời
ngay trong cuộc sống thực tại trần thế này.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng yêu mến Lời
Chúa và tha thiết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hiện
tại. Xin ban cho chúng con luôn biết tha thiết với những
thực tại trên trời, nơi tràn đầy ân sủng, bình an và hạnh
phúc vĩnh cửu. Amen.
THỨ NĂM: (Mc 12,28-34)
MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA TÔI LÀ GÌ?
Ngày nay, người ta thường hay nghe những lời lẽ như: sản
phẩm này là tốt nhất; con người này là tốt nhất! Vậy mối quan
tâm hàng đầu của bạn là gì...? Nói cách khác, với tư cách là
người Công Giáo, mối quan tâm hàng đầu của đời sống Kitô
hữu là gì?.
Đây chính là sự quan tâm và một vấn nạn mà người Luật Sĩ đã
đặt ra cho Đức Giêsu trong hành trình đi tìm chân lý của ông.
Tin Mừng thuật lại: có một Luật Sĩ đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa
thầy, trong các giới răn, giới răn nào đứng hàng đầu?”. Đức
Giêsu đã thấy được lòng tốt và nhất là sự khao khát của ông ta,
nên Ngài đã mạc khải cho ông Luật Sĩ này ngay tức khắc khi
nói cho ông biết về giới luật quan trọng nhất chính là: yêu mến
Thiên Chúa trên hết và yêu thương người thân cận như chính
mình.
Phản ứng của Luật Sĩ này là hết sức thán phục những lời dạy
khôn ngoan của Đức Giêsu. Thật vậy, vì lòng chân thành đi
tìm kiếm chân lý, lẽ sống, nên Đức Giêsu đã khen ngợi ông và
nói cho ông biết: ông không còn xa Nước Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị kinh tế thị trường làm

cho đời sống đức tin bị trao đảo. Nhiều khi chúng ta đặt bậc
thang giá trị của mình dựa trên tiền bạc, chức quyền, danh
vọng... Vì thế, đã biết bao lần chúng ta rơi vào tình trạng lập
lờ, bắt cá hai tay, chỉ còn biết cái lợi trước mắt mà không hề
nghĩ đến cuộc sống đời sau. Giới răn mến Chúa, yêu người là
cái gì đó không được chúng ta quan tâm nếu không muốn nói
là coi thường!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cật vấn lương tâm chúng ta về
những chọn lựa bấy lâu nay! Đồng thời, mời gọi chúng ta hãy
yêu mến và trung thành giữ Luật Chúa thì chúng ta sẽ được
hạnh phúc. Mặt khác, khi giữ luật Chúa, chúng ta có một cuộc
sống bình an, thanh thản và luôn biết yêu thương, tôn trọng
nhau để cùng nhau xây dựng Nước Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt lại bậc thang
giá trị của cuộc đời, luôn biết tìm ý Chúa và giữ giới răn
Chúa cho trọn. Amen.

THỨ SÁU: (Mc 2, 35- 37)
HIỂU ĐÚNG VỀ ĐẤNG KITÔ
Trong các bài Tin Mừng trước, chúng ta thấy Đức Giêsu luôn
bị chất vấn bởi các người Pharisêu, Kinh Sư, phe Hêrôđê,
nhóm Sa Đốc... Nhưng hôm nay, thánh sử Máccô lại cho thấy
một tình thế ngược lại. Chính Đức Giêsu là người đứng lên
chất vấn họ.
Khởi đi từ chỗ Ngài đặt vấn nạn về thân thế, nguồn gốc của
mình: các Kinh Sư bảo Đấng Kitô là con vua Đavít, thế thì tại
sao vua Đavít lại gọi Đấng ấy là Chúa Thượng tôi? (x. Tv
110,1). Không ai trả lời được, vì thế đám đông dân chúng lấy
làm thích thú!
Qua câu hỏi đó của Đức Giêsu, Ngài không phủ nhận thân thế,
vai trò của mình. Ngài cũng không từ trối tước hiệu con Vua
Đavít. Nhưng dần dần, Ngài muốn cho mọi người hiểu về một
Đấng Kitô chịu đau khổ, là tôi tớ của Giavê chứ không phải là
một Đấng Kitô với mũ mão cân đai và đứng lên để làm chính
trị như họ vẫn lầm tưởng!
Chính sự hiểu nhầm và mong ước phiến diện về Đấng Kitô,
nên họ không thể chấp nhận Đấng ấy nằm ngoài khuôn mẫu
của sự uy nghi, lộng lẫy, đánh đông dẹp bắc, quyền lực phi
thường... Vì thế, khi Đức Giêsu đến, Ngài sống nghèo khó,
không nhà không cửa, dạy con người ta hướng thiện, bác ái,
bao dung, tha thứ thì họ đã không thể chấp nhận, và lẽ đương
nhiên, họ tìm cách loại bỏ vì coi đó như là cái gai trong mắt và
hòn đá cản lối đi.
Trong cuộc sống hôm nay nơi con cái của Giáo Hội, vẫn
không thiếu những con người đủ mọi tầng lớp, luôn thích một
Giáo Hội quyền lực, giàu có, oai phong; thích một Giáo Hội
được củng cố bằng quyền lực... Không những thế, mà nhiều
người đã áp dụng quan điểm đó ngay trong suy tư, nơi hành vi
và lối sống của mình.
Những lúc như thế, chúng ta hãy cẩn trọng vì đây không phải
là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những
Pharisêu giả hình, của Luật Sĩ vụ luật, những Sa Đốc không
niềm tin và phe Hêrôđê ham quyền...
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con hiểu được
Lời Chúa dạy để biết sống điều Chúa muốn. Amen.

THỨ BẨY: (Mc 12, 38-44)
ĐÂU LÀ GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA?
Sống giả hình trong sự hào nhoáng bề ngoài là thứ mà con
người luôn sử dụng và không ngừng trang điểm cho nó. Bởi
xuất phát từ lối suy nghĩ rằng: nhờ những chuyện hình thức
bên ngoài, nó sẽ che lấp sự xấu xa bên trong. Tuy nhiên, đây
chỉ là điều vô lý và hão huyền khi đối diện với những chân lý
Tin Mừng.
Hôm nay thánh Máccô trình thuật việc được Đức Giêsu vạch
trần sự giả tạo của những Kinh Sư khi kể cho họ nghe câu
chuyện lên đền thờ cầu nguyện.
Những người Kinh Sư luôn coi họ là người đạo đức, thánh
thiện hơn mọi người khác. Sự tốt lành của họ được biểu hiện
qua việc: nới rộng thẻ kinh và làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu
giờ. Không những thế, họ còn mong muốn người ta thưởng
cho mình những tiếng tốt và kính trọng khi đi ra đường bằng
việc chào hỏi nơi công cộng...
Như thế, đối tượng bị họ khinh bỉ chính là người nghèo và tội
lỗi... Thế nhưng, Đức Giêsu đã chỉnh sửa quan niệm sai lầm
đó bằng việc khen ngợi một bà góa nghèo bỏ có hai xu vào

đền thờ. Trong khi đó chê bác việc người giàu bỏ nhiều tiền
nhưng lại là tiền dư thừa của họ chứ không phải như bà góa bỏ
trọn vẹn những gì bà có.

Trong xã hội hôm nay, người giàu thường được tôn trọng.
Chân lý thuộc về kẻ có quyền, có tiền. Người nghèo luôn nắm
phần thua thiệt! Tuy nhiên, trước mặt Thiên Chúa thì hoàn
toàn khác. Người giàu trước mặt Thiên Chúa là sự khiêm
nhường thẳm sâu. Kẻ nghèo chính là người kiêu ngạo.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống đạo
thực tâm. Luôn có một cái tâm sáng, để những việc làm của
mình được trong sạch. Cần có một kinh nghiệm về tình yêu
của Thiên Chúa, đồng thời sống trong tình yêu đó nơi những
mối tương quan thì tốt hơn là những hình thức phô trương bên
ngoài.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết yêu mến
Chúa bằng tình yêu chân thành. Xin cho chúng con biết
sống đạo với tâm hồn đơn sơ, tin tưởng, phó thác và yêu
mến thay cho những sự giả tạo, man trá bề ngoài. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

PENTECOST SUNDAY, CYCLE B
First Reading: Acts of the Apostles 2:1-11
The Holy Spirit descends upon the apostles gathered in
Jerusalem.
Responsorial Psalm: Psalm 104:1,24,29-31,34
God’s Spirit renews the earth.
Second Reading: 1 Corinthians 12:3b-7,12-13
We are all one in Christ Jesus.

Gospel Reading: John 20:19-23
Jesus appears to his disciples and gives them the gift of the
Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
The season of Easter concludes with today’s celebration, the
feast of Pentecost. On Pentecost we celebrate the descent of
the Holy Spirit upon the apostles gathered in the upper room
in Jerusalem; this event marks the beginning of the Church.
The story of Pentecost is found in the Acts of the Apostles,
today’s first reading. The account in today’s Gospel, John
20:19-23, also recounts how Jesus gave the gift of the Holy
Spirit to his disciples. Yet the event in John’s Gospel takes
place on Easter Sunday. There is no need to try to reconcile
these two accounts. It is to we know that after his death, Jesus
fulfilled his promise to send to his disciples a helper, an
Advocate, who would enable them to be his witnesses
throughout the world.
In the context of the feast of Pentecost, John 20:19-23 reminds
us about the integral connection between the gifts of peace and
forgiveness and the action of the Holy Spirit. Jesus greets his
disciples with the gift of peace. Jesus then commissions his
disciples to continue the work that he has begun: “As the
Father has sent me, so I send you.” He breathes the Holy Spirit
upon the disciples and sends them to continue his work of
reconciliation through the forgiveness of sins. Jesus’ act of
breathing the Holy Spirit upon the apostles mirrors God’s act
of breathing life into Adam. In fact, both the Greek and
Hebrew words for “spirit” can also be translated as “breath.”
This Gospel reminds us that the Church is called to be a
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reconciling presence in the world. The reconciling presence of
Christ is celebrated in the Church’s sacramental life. In the
Sacrament of Baptism, we are cleansed of sin and become a
new creation in Christ. In the Sacrament of Penance, the
Church celebrates the mercy of God through the forgiveness
of sins. This reconciling presence is also to be a way of life for
Christians. In situations of conflict, we are to be agents of
peace and harmony among people.

Family Connection
Pentecost is sometimes called the birthday of the Church. The
Gospel for Pentecost reminds us that the Church begins with
the command to forgive. Within the family, the domestic
church, we learn how to forgive and how to accept
forgiveness. The gift of the Holy Spirit enables us to do both.
Today is a fitting time to share a family celebration of
reconciliation. As you gather together as a family, sit quietly
for a few minutes, inviting everyone to reflect upon their need
to forgive and to receive forgiveness. If there is a situation or
issue within the family that needs attention, spend some time
reflecting on how your family might address it. Read together
today’s Gospel, John 20:19-23. Talk together about how Jesus
gave us the gift of the Holy Spirit to help us in the work of
forgiveness and to bring us peace. Pray together today’s psalm
or the Prayer to the Holy Spirit, asking that the Holy Spirit
help your family. Share with one another the Sign of Peace.
www.loyolapress.com
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người giúp việc cho Tiệm Rượu
Full-time / Part-time
Cần biết tiếng Anh.
(713) 584-8291

Chợ THANH BÌNH
11801 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm
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281.988.6155

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.
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