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Tình cảnh chúng ta rất yếu hèn. Cỏ dại
có thể đang mọc trong thân xác chúng
ta. Dục vọng và nết xấu nhiều khi
không che giấu được. Và lương tâm
chúng ta nhiều khi phải rên xiết. Ai
giúp chúng ta vươn lên tới Chúa để
sinh hoa kết quả? Thánh Phaolô ý thức
sâu xa về thân phận con người. Và
ngài đã tìm thấy ơn cứu độ nơi mầu
nhiệm tử nạn-phục sinh của Chúa
Yêsu Kitô. Chính nơi sự yếu đuối mà
sức mạnh của Thiên Chúa đã tỏ ra
tuyệt diệu. Người đã giơ cánh tay uy
hùng phục sinh Ðức Yêsu. Người đã
ban Thần trí uy dũng xuống trên các
xác phàm, khiến hôm nay Phaolô viết:
"Thần Khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn
của ta".

THÁNH LỄ:

Người đỡ đần chúng ta ngay trong việc
đầu tiên khi chúng ta đến với Thiên
Chúa. Cầu nguyện thế nào cho phải,
đâu chúng ta có biết. Nhưng chính
Thần Khí chuyển cầu cho ta. Người
dùng chính sự yếu hèn của ta, khiến nó
thốt lên những lời rên xiết bay lên
trước tòa Chúa. Và khi con người biết
thú nhận thân phận yếu hèn và cầu xin
ơn cứu độ như vậy, thì họ sẽ được cứu
vớt.

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

Chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa
Yêsu Kitô trong mầu nhiệm bàn thờ, là
mầu nhiệm Thánh giá và là mầu nhiệm
cầu xin ơn tha thứ cho hết mọi tội
nhân. Chúng ta muốn ơn của thánh lễ
cứu độ này tràn xuống trên tất cả
chúng ta và lan ra khắp mặt địa cầu, để
đem ơn tha thứ, đổi mới và thánh hóa
mọi nơi mọi người. Cỏ xấu trong thế
gian sẽ bớt đi, mất đi không phải do ý
chí tự cao tự đại muốn tiêu diệt mọi
người khác mình, nhưng nhờ lòng
nhân đạo của Thiên Chúa bao dung
muốn cho mọi người được cứu vớt.
Chúng ta hãy chia sẻ tình yêu của
Chúa trong Thánh lễ này để thực hiện
nó trong đời sống.
http://giaophanthaibinh.org/

Hôm nay chúng ta cũng cầu xin Thần
trí đến đỡ đần tình cảnh yếu hèn của
chúng ta. Chúng ta không phải là
những người thánh thiện hơn ai.
Ngược lại chúng ta nhìn nhận mình
yếu đuối tội lỗi khốn khổ. Chúng ta
đến đây không phải vì xứng đáng hơn
mọi người, nhưng chính vì hèn hạ hơn
bất cứ ai để xin ơn cứu độ.
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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
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.

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
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.
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.
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết
email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

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
Lêgiô Marie
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353 trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Thánh Linh
Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
Thăng Tiến Hôn Nhân
● SureMeal - 10%
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
TIỀN QUYÊN GÓP
Phan Minh Phượng
713.301.6092 Tuần vừa qua được $11,046 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Hội Bác Ái Thánh
Vincentê được $702 Mỹ kim. Các đóng góp hằng tuần, xin bỏ vào giỏ thu tiền ở
Hướng Đạo Lạc Việt
bên cạnh giếng rửa tội trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
Nguyễn Trí
713.478.7497 của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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.

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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
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

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.

713.240.2683
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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.
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 16 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 13, 24-43)
MEN ĐỜI.
Dụ ngôn dấu chỉ Nước Trời,
Người gieo giống tốt, chờ thời bội thu.
Ghen tương kẻ xấu trả thù,
Cỏ lùng gieo vãi, hỏa mù ruộng nương.
Chen nhau lấn đất không lường,
Chủ nhà khôn khéo, tìm đường chăm lo.
Tới ngày gặt lúa vào kho,
Cỏ hoang hoa dại, bỏ lò đốt đi.
Nước Trời hạt cải bé ti,
Mọc lên cao lớn, xanh rì vườn cây.
Chim trời hạ cánh nơi đây,
Tìm nơi nương náu, xum vầy ẩn thân.
Nắm men đấu bột biến dần,
Dậy men nấu rượu, góp phần đổi thay.
Dụ ngôn giải thích rất hay,
Con Người gieo giống, cơ may trong đời.
Thế gian ruộng đất mọi nơi,
Các con giống tốt, Nước Trời trao ban.
Cỏ lùng ma quỉ phá tan,
Tới ngày tận thế, gian nan khổ hình.
Nước Trời như men trộn trong đấu bột, giúp bột dậy men. Một
chút men đã làm đổi thay cả một đấu bột. Men có sức xúc tác
làm biến đổi chất thể của bột. Chúa dùng hình ảnh men để nói
về Nước Trời. Men cũng như muối, như đèn sáng hoặc như hạt
cải bé nhỏ sinh thành cây lớn. Sự phát triển của Nước Trời
cũng giống như thế, từ một nhóm nhỏ những người tin Chúa,
nay đã lan tràn khắp nơi.
Sự thấm nhuần của đạo vào lòng người cần có men khơi dậy.
Đó là men của lòng mến, lòng cậy trông, niềm hy vọng và tin
tưởng phó thác. Mỗi người Kitô sống giữa đời cũng giống như
muối, như men làm sáng lên cuộc sống trong hy vọng. Có
những nhà truyền giáo đến sống giữa những lương dân và
cùng chia xẻ cuộc sống với họ trong mọi hoàn cảnh. Nâng đỡ,
ủi an và cùng đồng hành với họ. Cuộc sống của các nhà truyền
giáo đã thuyết phục được lòng tin của họ. Có những nơi, Giáo
Hội gởi những gia đình Kitô Giáo đến sống giữa làng dân
ngoại. Từ đó, gia đình họ sống giống như men làm dậy bột. Để
nêu gương sáng trong tất cả cách ứng xử của cuộc sống. Họ trở
nên những gương mặt hiền hậu và khiêm nhường của Chúa
Kitô. Họ sống đời chứng nhân của người mang danh Kitô hữu.
Nước Trời còn được ví như người gieo giống tốt vào thửa
ruộng mình nhưng kẻ thù lại đến gieo cỏ lùng. Sống trong xã
hội xô bồ, sao tránh khỏi những gương xấu len lỏi vào cuộc
sống. Cỏ lùng ví như những việc làm xấu xa, vô luân và tội lỗi.
Xã hội luôn có người xấu, kẻ tốt sống chung đụng với nhau.
Người ta nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Sống trong
hoàn cảnh nào thì chúng ta dễ bị lôi kéo hòa nhập trong hoàn
cảnh đó. Nhiều khi chúng ta không khôn ngoan đủ để phân
biệt đâu là phải, đâu là trái. Ma qủy cứ từ từ dẫn chúng ta vào
con đường tà, nếu không cảnh giác, chúng ta sẽ dễ dàng buông
xuôi đầu hàng.
Chúa luôn rộng tay đón nhận chúng ta trở về. Chúa rất kiên
nhẫn đợi trông. Chúa không muốn cho nhổ cỏ lùng vì sợ hại
lúa. Chính nhờ sống trong hoàn cảnh áp bức và thử thách,
chúng ta càng lớn lên trong niềm tin nơi Chúa. Chúng ta
không cầu xin Chúa cất mọi cơn cám dỗ nhưng cầu xin Chúa
đừng
saNGÔI
chướcLỜI
cám
dỗ. Đúng
GIÁOđể
XỨchúng
ĐỨC con
KITÔ
NHẬP
THỂ như câu nói: “Lửa

thử vàng, gian nan thử đức”. Khi chúng ta thắng vượt được các
thử thách chông gai, chúng ta sẽ được lớn lên, sẽ phát triển và
trưởng thành trong đức tin.
TUẦN 16 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mt. 12: 38-42
Có mấy người luật sĩ và biệt phái nói với Chúa Giêsu: Thưa
Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Chúa đã
không thỏa mãn ước muốn của họ. Chúa còn trách cứ họ là thế
hệ gian ác không xứng đáng được xem dấu lạ.
Chúa Giêsu nhắc đến dấu lạ của Giôna trong bụng cá ba ngày
đêm sẽ là dấu chỉ Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày
đêm như vậy. Đây sẽ là dấu lạ cả thể cho mọi người tin nhận
Chúa. Nếu ai không chấp nhận dấu lạ này, kể như họ không hề
biết Đấng Cứu Thế là ai.
Chúng ta là thế hệ con cháu nhiều đời của các thánh. Chúng ta
được học biết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Chúng ta học
qua lịch sử cứu độ được chuẩn bị qua dân Do Thái, là dân
Chúa chọn. Chúng ta có một hình ảnh tổng quát về Cựu Ước
và Tân Ước. Các diễn tiến của lịch sử cứu độ qua từng thời kỳ,
qua lời các tiên tri loan báo và Đấng cứu thế đã hoàn tất mọi
điều đã loan báo về Ngài.
Đôi khi chúng ta thầm trách dân Do Thái sao vô tình tệ bạc
chối bỏ Thiên Chúa viếng thăm. Chúa Giêsu đã tha hết cho họ
và Chúa nói rằng vì họ lầm chẳng biết. Trong khi chúng ta biết
Chúa, biết Chúa sinh ra ở đâu, biết Chúa trưởng thành thế nào,
biết Chúa rao giảng ra sao và làm những phép lạ gì và chết
nhục nhã cách nào? Chúng ta có tin Chúa không?
THỨ BA
Mt. 12: 46-50
Qua câu truyện mẹ và anh chị em của Chúa đến thăm. Chúa
Giêsu đã mở rộng tình thân gia đình của Chúa đến hết mọi
người. Chúng ta biết Mẹ Maria cũng chẳng còn của riêng ai.
Mẹ đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế, rồi Mẹ của Giáo Hội
và là mẹ của chúng ta. Chúa Giêsu cũng phải là con riêng của
Mẹ nữa mà là Chúa, là Thầy và là bạn hữu của mọi người.
Chúa nói rằng: Ai làm theo ý Cha của Tôi ở trên trời, thì người
ấy là anh em, chị em và là mẹ của tôi. Được làm anh chị em
của Chúa là một diễm phúc đời đời. Chúa Giêsu nối kết mọi
người trong Chúa qua tình yêu. Chúng ta biết Chúa Kitô là đầu
nhiệm thể mà tất cả chúng ta là chi thể. Các chi thể tuy nhiều
nhưng được liên kết với đầu làm thành một nhiệm thể duy
nhất.
Chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu qua phép Rửa Tội.
Chúng ta được gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúng ta có
Đức Maria là Mẹ và có mọi người là anh chị em cùng chia xẻ
một niềm tin, một phép rửa và một niềm hy vọng. Chúa Giêsu
đã dạy chúng ta hãy làm theo ý của Chúa Cha ở trên trời. Làm
sao chúng ta biết được ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha là
thực hành những điều Chúa Giêsu đã dạy.
Lạy Chúa, Chúa đưa dẫn chúng con vào gia đình của Chúa,
xin cho chúng con biết sống và thi hành những điều Chúa đã
truyền dạy chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa.
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THỨ TƯ
Mt. 13: 1-9

THỨ SÁU
Mt. 13: 18-23

Hạt giống lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người Kitô hữu,
hạt giống cần được chăm sóc, tưới bón và sinh hoa kết qủa. Có
nhiều thứ hạt giống khác nhau: có hạt giống đức tin, có hạt
giống lời Chúa, có hạt giống các nhân đức và các hạt giống
yêu thương. Hạt nào cũng cần được chăm bón, giữ gìn và phát
triển.

Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ về dụ ngôn gieo giống.
Chúa đã phân tích từng loại đất mà hạt giống đã rơi xuống.
Chúa áp dụng vào tâm hồn của những người nghe lời Chúa. Ai
cũng có tai có thể lắng nghe và ai cũng nghe được nhưng từ tai
nghe vào trong tâm, rồi loan báo ra cửa miệng và áp dụng
xuống tay chân có một khoảng cách cần lấp đầy.

Chúa Giêsu ngồi trên thuyền giảng về dụ ngôn người gieo
giống ra đi gieo hạt. Hạt giống thì luôn luôn tốt nhưng khi gieo
có thể hạt bị rơi vào những vùng đất khô cằn, sỏi đá, bụi gai,
vũng nước và cũng có hạt rơi vào miền đất tốt. Khi hạt rơi vào
miền đất tốt, hạt đó sẽ nẩy sinh kết qủa gấp trăm lần.

Chúa trao ban cho chúng ta hạt giống lời Chúa qua sự giảng
dạy của các linh mục, tu sĩ và những người được sai đi rao
giảng. Chúng ta cũng có thể lãnh nhận lời Chúa qua truyền
thanh, truyền hình hoặc qua sách vở. Chúng ta có thể tiếp cận
với lời Chúa qua sự chia xẻ với anh chị em trong nhóm. Tất cả
những lời của Chúa mà chúng ta được nghe, đọc, suy niệm và
chia xẻ, đó là hạt giống lời Chúa rất tốt.

Hình ảnh người gieo giống rất gần gũi với chúng ta. Hình ảnh
rất đẹp, người gieo vung tay gieo một cách quảng đại. Những
hạt giống đã được chuẩn bị và có khả năng xuyên đất nẩy mần.
Hạt nào cũng mong có cơ hội được nẩy sinh. Nhưng rồi cũng
có những hạt không được may mắn. Hạt giống lời Chúa luôn
là hạt giống tốt có đầy đủ tiềm năng phát triển. Người tông đồ
ra đi gieo vãi không chỉ tới mùa nhưng gieo vãi hằng ngày.
Hạt giống lời Chúa gieo vào tâm hồn của con người. Mỗi tâm
hồn là một mảnh đất có thể khô khan, có thể nguội lạnh, có thể
thờ ơ hay khép kín. Hạt giống có thể bị chết ngạt, bị sâu rầy và
bị cháy nắng. Hạt rơi vào tâm hồn mầu mỡ nhiệt thành thì hạt
đó có thể nẩy sinh hoa trái yêu thương, phục vụ, bác ái, tha
thứ, nhẫn nại và bình an thư thái.

Khi chúng ta đã được nghe, được đọc, được suy rồi, giờ tới
phần riêng của chúng ta. Chúng ta có muốn cho hạt giống lời
Chúa đâm rễ sâu và nẩy mầm trong tâm hồn chúng ta không?
Nếu chúng ta thật lòng muốn lời Chúa nẩy mầm, chúng ta có
bổn phận đưa lời Chúa vào tận đáy lòng trong tim của chúng ta
để chúng ta yêu mến và rồi chúng ta suy gẫm, loan truyền và
thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Hy vọng lời Chúa sẽ sinh
hoa kết qủa.
Lạy Chúa, chúng con đã có nhiều cơ hội lắng nghe lời của
Chúa, nhưng nhiều lần chúng con đã để lời Chúa chết khô.

THỨ NĂM
Mt. 13: 10-17

THỨ BẢY
Mt. 13: 24-30

Chúa nói với các môn đệ: Ai đã có thì ban thêm cho họ được
dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Lời Chúa
làm chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Ai đã có Chúa ban
thêm, đây là tình trạng tâm linh, khi con người biết cởi mở trí
lòng để đón nhận chân lý thì chân lý sẽ giải tỏa mọi khao khát.
Khao khát tình yêu của Chúa, tình yêu sẽ khỏa lấp tràn trề. Khi
con người biết Chúa lại càng yêu mến Chúa nhiều hơn và cứ
thế ơn Chúa tràn đổ trên họ.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ một dụ ngôn khác về lúa và cỏ
lùng. Chúa nói: Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt
vào ruộng mình. Khi mọi người ngủ, có kẻ thù đến gieo cỏ
lùng vào giữa lúa. Lúa và cỏ lùng chen nhau mọc lên giữa
khoảng ruộng. Ông chủ không muốn giệt cỏ lùng sợ hư hại
đến lúa. Phải chờ đến mùa gặt, ông chủ sẽ thu tất cả cỏ lùng lại
và đem đi đốt.
Trong cánh đồng thiên nhiên, cỏ lùng là cỏ lùng không thể
biến thành lúa được. Trong tâm hồn con người thì khác, không
ai hoàn toàn tốt, cũng không ai hoàn toàn xấu. Cỏ lùng trong
ruộng lúa, đó là những thói xấu, những khuyết điểm, những
đam mê xấu xa do ma qủy gieo vào lòng con người.

Các tông đồ đơn sơ chân thành được Chúa mặc khải mầu
nhiệm Nước Trời, các ngài càng ngày càng thấu hiểu và đắm
chìm trong tình yêu và chân lý. Các ngài được uống no say
tình Chúa. Ân sủng của Chúa tràn đổ trên các tông đồ giúp các
ngài can đảm ra đi loan tin vui cho mọi người. Các tông đồ đã
có Chúa còn ban cho dư dật.

Cỏ lùng phát triển đơm bông kết hạt nhưng sau cùng bị thu lại
đốt đi. Còn lúa tốt sẽ bỏ vào kho lẫm. Trong đời sống của
Nước Trời dưới thế bao gồm cả người tốt lẫn người xấu.
Không ai xấu suốt đời. Người xấu luôn có cơ hội cải tà quy
chánh trở về cùng Chúa. Còn người tốt, đừng nghĩ rằng mình
sẽ luôn luôn đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Mỗi người chúng ta
cần trở nên hoàn thiện mỗi ngày.

Còn những người không có, thì cái họ đang có cũng bị lấy đi.
Những người có sự hiểu biết về Kinh Thánh và về các tiên tri
và lề luật, họ tưởng rằng sự hiểu biết đó là của chính mình tạo
nên, họ sẽ bị tước mất. Vì lòng họ ra kiêu căng, khép kín, từ
chối lắng nghe lời của Chúa, họ sẽ không nhận đựợc gì thêm
mà còn bị lấy đi. Họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi sự về Công
Cuộc Cứu Chuộc nhưng cái biết của họ chỉ là hão huyền và
trống rỗng. Họ sẽ không lãnh nhận được gì thêm

Chúng ta là con dân của Nước Trời, được gọi là Hội Thánh
nhưng không phải mọi người đều là thánh. Chúa mời gọi
chúng ta hãy nên trọn lành như Cha của Chúng ta ở trên trời là
Đấng trọn lành.

Xin Chúa cho chúng con ơn khôn ngoan để nhận biết Chúa.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Wisdom 12:13,16-19
God has shown himself to be a God of justice and mercy.
Responsorial Psalm
Psalm 86:5-6,9-10,15-16
A prayer to God for mercy.
Second Reading
Romans 8:26-27
The Spirit intercedes for us with God.
Gospel Reading
Matthew 13:24-43 (shorter form: Matthew 13:24-30)
Jesus offers parables about the Kingdom of Heaven and
explains them to his disciples.
Background on the Gospel Reading
In today’s Gospel, Jesus offers three parables to describe the
Kingdom of Heaven. He also explains why he speaks to the
crowds in parables and interprets the parable of the sower for
the disciples. This reading is a continuation of Jesus’ discourse
that we began reading last Sunday.
All three parables use commonplace experiences to describe
aspects of the Kingdom of Heaven. The first parable is longer
and more detailed than the next two, and it alerts us to the twofold reality of the Kingdom of Heaven. The beginnings of the
Kingdom of Heaven can be found in this world. The fruition
of the Kingdom of Heaven, however, will not be realized until
the final judgment. In the meantime, as Jesus’ explanation to
the disciples cautions, any effort to judge the progress of the
Kingdom of Heaven is premature. Only God, in the final
judgment, will distinguish the fruit of the Kingdom of Heaven
and offer its reward.
The second and third parables call to our attention the
abundance that will result from the small beginnings of the
Kingdom of Heaven. Just as a mustard seed—the smallest of
all seeds—will become a large bush, so too God will bring his
Kingdom to full bloom. As a small amount of yeast will
leaven the entire batch of bread, so too God will bring about
the expansion of his Kingdom. In each case the image is of the
superabundance that God brings out of even the smallest of
signs of the Kingdom.

with God. In the parables of the mustard seed and the yeast,
we are consoled by the message that God can work wonders
and produce abundance from even the smallest beginnings of
the Kingdom of Heaven.
Family Connection
Taken together, the parables found in today’s Gospel offer
both a sobering reminder about the Kingdom of God and
words of encouragement. As the wheat and the weeds must
grow together until the harvest, so we may not know whether
our actions contribute to God’s Kingdom until God’s final
judgment. With this word of caution in mind, we act always in
prayer that our actions will be consistent with God’s plans. In
the parables of the mustard seed and the yeast, we hear words
of encouragement. God can bring the Kingdom of Heaven
from even the smallest of beginnings. Thus, we ask God to
work through us for the sake of the Kingdom of Heaven.
Set aside some time this week to make bread with your family.
Show the amount of yeast that is required to raise an entire
batch of bread. Observe that little things can go a long way.
After the bread has been baked, gather together as a family.
Read together today’s Gospel, Matthew 13:24-43. Reflect
together on what Jesus means when he teaches that the
Kingdom of Heaven is like a mustard seed and like yeast. In
these parables, Jesus is teaching us that God can work wonders
from even the smallest beginnings of the Kingdom of God.
This means that even the little things that we do can make a
big difference in the lives of others. What are some of the little
things that we can do in our family that help to make things
better for others? Decide on one action to take together. Pray
that God will use your action to make a difference in the
world. Pray together the Lord’s Prayer.
https://www.loyolapress.com

Contained within these parables are words of caution as well
as words of consolation. In the parable of the sower we are
warned against judging others. To judge and uproot the
“weeds” prematurely will harm the wheat; final judgment rests
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