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Cha Chánh Xứ:
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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
2:00 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

BÁNH TỪ NHÀ ĐEM ĐẾN
Trong cuộc giao tranh, có một người
lính bị thương nặng và được đưa vào
bệnh viện dã chiến. Chàng có hy vọng
bình phục, thế nhưng chàng lại không
chịu ăn. Các y tá và nữ tu đã tìm mọi
cách thuyết phục, nhưng chàng đều từ
chối mọi thức ăn đem tới. Một người
bạn thân biết chàng nhớ nhà nên anh
đã tình nguyện đi tìm nhà của người bị
thương để mời cha chàng tới. Đến nhà
của người bạn, anh kể rõ hoàn cảnh.
Người cha chuẩn bị lên đường thì mẹ
chàng gói cho con bà một nắm cơm.
Nạn nhân vui mừng khi thấy cha
mình. Nhưng chàng vẫn chưa chịu ăn,
đến khi cha chàng nói: Này con, đây
là nắm cơm mẹ con đã thổi. Nghe thế
chàng bèn tươi ngay nét mặt và nói:
Vâng, cơm mẹ con đã thổi xin cho con
một miếng. Từ đó chàng bắt đầu bình
phục.
Phải chăng đó cũng là hình ảnh của
mỗi người chúng ta. Thực vậy, chúng
ta bị thương trong trận chiến cuộc đời
bởi tội, bởi quên Chúa, bởi những
phiền muộn, những gian nan và khổ
đau hằng ngày. Chúng ta hết muốn ăn
những món ăn làm cho linh hồn chúng
ta thêm mạnh mẽ. Chúng ta hãy nghe
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm
nay: Cha Ta cho các ngươi bánh bởi
trời đích thật. Bánh của Thiên Chúa từ
trới đến và ban sự sống cho thế gian.
Cũng giống như người cha trong câu
chuyện đã nói với con mình: đây là
cơm mẹ con đã thổi.
Vì thế, vị linh mục nhân danh Đức
Kitô cũng nói với chúng ta: Đây là
bánh Cha chúng ta ở trên trời đã làm.
Thánh Thể là bánh từ trời, bánh ban
sự sống, bánh chữa lành thiêng liêng,

cũng như trao ban sức mạnh cho tâm
hồn. Không có phù phép gì trong nắm
cơm của người mẹ. Nhưng có tình yêu
là như một phép mầu. Bởi kinh
nghiệm, người lính bị thương biết
rằng nắm cơm người mẹ đã thổi gói
ghém biết bao nhiêu tình thương.
Cũng thế, là những kẻ theo Đức Kitô,
chúng ta biết rằng: Tình yêu được ban
tặng trong Thánh Thể, trong việc đem
bánh bởi trời đến ngay nơi đây và
ngay lúc này. Thánh vịnh đã ca ngợi
Chúa vì Ngài đã ban manna, một thứ
của ăn lạ lùng của Chúa trong cuộc
hành trình trở về đất hứa. Manna là
hình ảnh của bánh Thánh Thể.
Chúng ta cũng dùng chính những lời
người Do Thái đã dùng khi cảm tạ và
ca tụng Chúa, vì bánh Thánh Thể
Chúa ban như là manna cho tâm hồn
chúng ta được sống trong cuộc lữ thứ
trần gian này: Chúa đã ban cho họ
bánh bởi trời, Ngài làm mưa manna
trên họ để trở nên của ăn và Ngài cho
họ bánh bởi trời.
Loài người được ăn bánh của Đấng
toàn năng. Thánh Thể bao gồm tất cả.
Và hôm nay, chúng ta nên nhớ rằng:
Bánh bởi trời là liều thuốc cho linh
hồn đau yếu, là sự bổ dưỡng cho
những tâm hồn mang thương tích, là
ánh sáng và sức mạnh cho những kẻ
yếu đuối. Tất cả chúng ta sẽ thấy được
điều người lính bị thương trong câu
chuyện đã kinh nghiệm. Nếu chúng ta
nhớ rằng: Thánh Thể là bánh được
đem đến từ nhà của chúng ta ở trên
trời.
https://www.tonggiaophanhanoi.org

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
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật
ngày 12 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai
giảng tại Hội Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
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.
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.***
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 email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,119 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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2021 - 2022

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
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
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý và Việt Ngữ
từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2021 - 2022.
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
Chúa Nhật: ngày 15 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 22 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 29 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ (bắt đầu ngày 16 tháng 8)
Hết hạn ghi danh sau ngày 29 tháng 8 năm 2021
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có Chứng Thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có Chứng Thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

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.

Trường Mẫu Tâm: 2 pm Chúa Nhật
Thánh Lễ Anh Ngữ
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
281.495.8133
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
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

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
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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
KHÔN NGOAN VÀ THƯƠNG XÓT
(Mt 14,13- 21)
Xem lại CN 18 TN A, CN 18 TN B,
Lễ Mình Máu Thánh năm C và thứ Sáu tuần 2 PS và thứ Hai
tuần 18 TN.
Khi đọc chuyện các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy có
những cuộc truy lùng của vua chúa quan quyền rất gắt gao thời
bấy giờ. Khi hay tin, các ngài thường lẩn trốn để tránh cơn
nguy biến ập đến cho mình và đoàn chiên. Sự tránh né đó
không phải do nhát đảm, cũng không phải sợ chết, nhưng đây
là cách khôn ngoan vì ích lợi của con chiên.
Hôm nay, đoạn Tin Mừng khởi đầu bằng việc thông báo cho
biết rằng: sau khi Đức Giêsu nghe tin Gioan bị bắt, Ngài đã lẩn
trốn vào nơi hoang vắng để tránh sự ra tay tàn ác của vị vua
này. Bởi lẽ Ngài thừa hiểu số phận của Gioan thì cũng là số
phận của chính Ngài. Nhưng giờ của Đức Giêsu chưa đến, nên
Ngài đã tiến vào hoang mạc…, tìm nơi thanh vắng, một mặt để
thoát nạn, mặt khác để thầy trò tâm tình sau những ngày vất vả
ngược xuôi vì sứ vụ.
Tuy nhiên, vì đám đông rất cảm phục những lời khôn ngoan,
nên đã tìm đến để nghe Ngài giảng dạy. Họ nghe đến say mê,
nghe đến nỗi quên ăn, nên khi chiều đến, ai nấy đều đói. Vì
thế, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương, nên không những nuôi
dưỡng họ bằng Lời Hằng Sống, mà còn nuôi họ về mặt phần
xác khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và yêu thương chữa
lành bệnh tật cho họ.

Tuy nhiên, để phép lạ được thành hiện thực, Đức Giêsu cần sự
cộng tác của người môn đệ, vì thế, Ngài đã truyền lệnh cho các
ông: “Hãy mang lại đây cho thầy”; và “hãy cho họ ăn”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:
Trước hết, khi giờ chưa đến, thì cần khôn ngoan để tránh sự
nguy hiểm do kẻ thù gây nên.
Thứ hai, hãy tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối nơi Đức
Giêsu. Bởi vì khi lòng thương xót của Ngài được đụng chạm
đến chúng ta, thì mọi chuyện được dư thừa như chỉ có 5 chiếc
bánh và hai con cá. Nhưng khi đã được Đức Giêsu can thiệp
nuôi cả 5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em mà
sau đó còn thu lại được 12 thúng đầy.

Thứ ba, hãy biết thương đến những người nghèo, nghèo về thể
xác, nghèo về tinh thần. Luôn tìm cách chữa trị những vết
thương thể xác và tâm linh cho anh chị em chúng ta. Chúa
không chấp nhận việc chúng ta thương hình thức, tức là chỉ có
nói, mà Ngài muốn chúng ta thương thật, tức là hành động kịp
thời.
Lạy Chúa Giêsu, phép lạ hóa bánh ra nhiều đã thể hiện tình
thương của Chúa dành cho nhân loại vô bờ. Xin Chúa ban
cho mỗi người chúng con biết rung động trước nỗi khốn
cùng của anh chị em đồng loại, để chung tay cộng góp nhằm
làm cho cuộc sống của họ bớt khổ hơn. Nhưng trước hết,
xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết điều nên
làm và điều không nên hoặc chưa nên. Amen.

THỨ BA
HÃY VỮNG TIN VÀO CHÚA
(Mt 14, 22-36)
Xem lại CN 19 TN A, CN 6 PS C,
lễ Cung Hiến Đền Thánh Phê-rô và Phao-lô, ngày 18 tháng 11.
Trong cuộc sống, nơi xã hội hôm nay luôn có những bất trắc.
Nào là chuyện “cá lớn nuốt cá bé”; hay “ma mới bắt nạt ma
cũ”; hoặc “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Một xã hội như thế,
người ta lấy thước đo để đánh giá vấn đề, sự kiện… dựa vào
tiền và quyền… Vì thế, không lạ gì khi vẫn còn đó tình trạng
áp bức, bất công với người lương thiện và thấp cổ bé họng!
Đứng trước thực trạng ấy, chúng ta không thể không đặt ra câu
hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”; “Ngài có thực sự hiện hữu
không?”; “Nếu có, tại sao lại có chuyện con người thay Trời
hành đạo như vậy?”.
Hôm nay, bài Tin Mừng tường thuật việc các môn đệ đang
trên thuyền để đi sang bờ bên kia. Trong lúc các ông trèo
thuyền ra xa, thì gió lớn nổi lên, khiến các ông lo sợ. Đúng lúc
đó, Đức Giêsu hiện đến mà các ông không nhận ra Ngài. Vì
thế, trong cơn hốt hoảng, các ông đã la lên: “Ma đấy”. Thấy
vậy, Ngài đã trấn an các ông và nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy
đây, đừng sợ!”. Tuy nhiên, chưa tin và vẫn còn nghi ngờ, nên
Phêrô đã thử liều một phen mang tính thách thức: “Thưa Ngài,
nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà
đến với Ngài”.
Sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ và
việc cho Phêrô đi trên mặt nước với Ngài giúp cho chúng ta
hiểu rằng: Chúa vẫn luôn còn đó trong cuộc đời. Mọi khó khăn
thử thách, Ngài luôn có mặt, chỉ có điều chúng ta có một đức
tin đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn và có đủ độ nhạy bén
để nhận ra Ngài hay không mà thôi!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học: nếu có
niềm tin và tín thác vào Chúa trong sự khiên tốn thì sẽ được
Chúa thương.
Mong sao trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy nhớ đến câu nói
của Đức Giêsu khi xưa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng
sợ!”.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng con nhiều khi hoang
mang và sợ hãi chẳng kém các môn đệ của Chúa là bao!
Nhưng như các môn đệ, các ngài đã tin vào Chúa và được
Chúa cứu, thì xin cũng ban thêm đức tin cho chúng con, để
chúng con cũng được Chúa thương như các môn đệ khi
xưa. Amen.
THỨ TƯ
NHỜ NIỀM TIN CỦA MẸ MÀ NGƯỜI CON ĐƯỢC
CỨU SỐNG
(Mt 15, 21- 28)
Xem lại CN 20 TN A.
Trong câu chuyện kể về phép lạ của Đức Hồng Y Fx. Nguyễn
Văn Thuận, người ta kể về gương sáng đức tin của một bà mẹ.
Chuyện kể rằng: nhờ mối liên hệ thân tình với Đức Hồng Y,
lòng quý trọng và niềm tin tuyệt đối vào ngài, vì thế, bà
thường xuyên cầu khấn với ngài khi con bà đang trong tình

trạng hôn mê sâu nhiều tháng và chỉ còn chờ chết ngay tại đất
nước Hoa Kỳ văn minh tiến bộ vào hạng nhất nhì thế giới!
Quả thật, cậu chủng sinh con bà đã thoát khỏi tử thần khi được
chính Đức Hồng Y cầu thay nguyện giúp nhờ vào lòng tin của
bà mẹ.
Hôm nay, Tin Mừng cũng trình thuật phép lạ Đức Giêsu đã
làm khi cho một bé gái thoát khỏi quỷ ám nhờ vào lòng tin của
mẹ em.

THỨ NĂM
CẦN TUYÊN XƯNG ĐỂ ĐÓN NHẬN SỨ VỤ
(Mt 16, 13-23)
Xem lại CN 21 TN A,
lễ kính Toà Thánh Phê-rô 22/2
lễ thánh Phê-rô và Phao-lô 29/6
“Người ta bảo Con Người là ai?”.

Thật vậy, lời cầu xin“Lạy Ngài là con vua Đavít, xin rủ lòng
thương tôi” của người phụ nữ xứ Canaan đã đụng chạm đến
lòng trắc ẩn của Đức Giêsu, nên bà đã được Ngài xót thương.
Nhưng Đức Giêsu còn muốn kiểm chứng đức tin của bà xem
có phát xuất từ con tim yêu mến hay chỉ là thực dụng???

Tại sao Đức Giêsu lại hỏi các môn đệ như vậy? Câu hỏi này
của Đức Giêsu có ý gì?
Thưa vì những lý do sau:
Thứ nhất, Ngài và các môn đệ đang ở vùng Cêsarêa Philipphê,
đây là vùng đất của dân ngoại. Địa danh này còn được biết đến
là một trung tâm thờ thần Baan. Nơi đây cũng có thể là
nơi “chôn nhau cắt rốn” của thần Hylạp có tên là Panias –
thần thiên nhiên.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào câu chuyện, chúng ta lại càng thấy
niềm tin ấy được tỏa sáng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì qua sự
thinh lặng của Đức Giêsu và nhất là lời khước từ của Ngài khi
nói: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó
con”. Đồng thời, bà còn gặp khó khăn khi những người Dothái
cũng như của chính các môn đệ ngăn cản không cho bà đến
gần Đức Giêsu, thế nhưng, niềm hy vọng vào tình thương của
Chúa đã làm cho bà đặt hết niềm tin tưởng nơi Ngài. Vì thế, bà
đã thốt lên: “Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh
vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đứng trước niềm tin đặc biệt đó,
Đức Giêsu đã phải chạnh lòng thương đến con bà khi nói:
“Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy”.

Dân chúng ở đây, trong tâm thức của họ, Đức Giêsu chỉ là một
nhân vật vĩ đại và thuần túy, hay chỉ là người tiếp nối quá khứ
truyền thống các tiên tri mà thôi. Sẵn có lối suy nghĩ như vậy,
nên họ không hiểu rõ sứ vụ Thiên Sai của Đức Giêsu. Vì thế
không lạ gì khi được hỏi về dư luận trong dân chúng về mình,
các môn đệ đã thông tri cho Đức Giêsu biết: “Người thì bảo là
Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia
hay một tiên tri nào đó”. Khi nghe thấy như thế, Đức Giêsu
không thỏa mãn với câu trả lời đó, nên đã hỏi trực tiếp các
môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô đã
thay mặt anh em lên tiếng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống”.

Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta nhiều khi đức tin mang
tính nhất thời, tức là chỉ tin khi thuận tiện. Mặt khác, niềm tin
của mỗi người có lúc mang tính nửa vời, tức là tin Chúa 50%;
50% còn lại thì dành cho những thần khác…

Khi Phêrô tuyên xưng điều đó, có lẽ ông cũng không hiểu hết,
bởi vì mầu nhiệm này quá sức của ông và các môn đệ khác.

Tuy nhiên, niềm tin thì hời hợt như vậy, nhưng khi có người
khác thể hiện niềm tin vào Chúa thì chúng ta lại tìm cách ngăn
cản hay cho là phù phiếm… như các môn đệ và người Dothái
khi xưa. Phải chăng họ không muốn vào Nước Trời, nhưng
những người muốn vào thì chính họ lại ngăn cản không cho
vào.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt niềm
tin tuyệt đối nơi Chúa. Đồng thời ý thức rằng: niềm tin trưởng
thành là một niềm tin trải qua thử thách và có kinh nghiệm
thực sự về Chúa. Cuối cùng, hãy biết noi gương Chúa để thi ân
giáng phúc cho những người hoạn nạn, kể cả họ là kẻ thù của
ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho mỗi chúng con biết yêu
mến Chúa và luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.
Xin cũng cho chúng con có lòng nhân hậu với hết mọi
người. Amen.

Quả thật, “Đấng Kitô” mà Đức Giêsu muốn các môn sinh của
mình hiểu ở đây không chỉ đơn thuần theo nghĩa là Đấng được
Thiên Chúa sinh ra, mà còn là người hành động như Thiên
Chúa, ngang bằng với Thiên Chúa. Còn “Con Thiên Chúa
hằng sống ”, tức Ngài là Đấng tự hữu và tự tồn tại, vì
thế “Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.
Thứ hai, đây là dịp để Đức Giêsu trắc nghiệm niềm tin của các
môn đệ vào mình, bởi lẽ không thể trao phó một trách nhiệm
quan trọng mang tính trường tồn cho một kẻ kém tin và không
hiểu biết gì về Người Trao.
Vì vậy, khi Phêrô tuyên xưng niềm tin, ngay lập tức, Ngài đã
đổi tên của ông là Simon thành Phêrô và giải thích là “Đá
Tảng”, đồng thời, Ngài cũng đặt gánh nặng lên vai Simon
Phêrô: “Trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của
Thầy” và “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới
đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như
vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi
như vậy”.
Khi nói Phêrô là “Đá Tảng”, Đức Giêsu cho biết, đây là một
thực tại chắc chắn, không lay chuyển, không thay đổi.
Thứ ba, khi đặt Phêrô làm “Đá Tảng” để xây dựng Giáo Hội,
Đức Giêsu muốn chúng ta tin rằng:
Giáo Hội được Ngài thiết lập trên “Đá Tảng” là Phêrô, và
chúng ta là người được ở trong tòa nhà đó, hẳn chúng ta phải
xác tín rằng: “quyền lực tử thần sẽ không phá nổi”.

Thật vậy, trải qua biết bao thế kỷ, Giáo Hội luôn đứng vững

THỨ BẨY
KIÊU NGẠO SẼ THẤT BẠI
(Mt 17, 14-20)
Xem thêm thứ Hai tuần 7 TN .

trước sự công phá của ma quỷ, không những thế, Giáo Hội còn
giải thoát con người khỏi ách của tội lỗi… và sự chết.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy vững
tin vào Đức Kitô, vì “Ngài là Con Thiên Chúa hằng
sống”. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Bí
tích Hòa Giải. Vâng phục, yêu mến đấng thay mặt Chúa, kế vị
Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Đồng thời luôn biết thể hiện
tinh thần hiệp thông để xây dựng Giáo Hội của Chúa trên trần
gian này, hầu cho nhiều người nhận biết “Ðức Kitô, là Con
Thiên Chúa hằng sống”. Amen.

Một sự cám dỗ lớn lao nhất thường đến với con người, đó là
cơn cám dỗ về sự kiêu ngạo.
Thật vậy, sự kiêu ngạo nó thường trực trong con người, và
mức độ nguy hiểm của chúng là rất cao. Có thể ví rằng: sự
kiêu ngạo luôn nhăm nhe bừng phát, chúng giống như bình
xăng còn ma quỷ như bó đuốc. Nếu không cẩn thận và đề
phòng bằng sự khiêm nhường, ắt không sớm thì muộn, chúng
cũng làm cho bình xăng bốc cháy!

THỨ SÁU
TỪ BỎ MÌNH ĐỂ ĐI THEO CHÚA
(Mt 16, 24-28)
Xem lại CN 22 TN A .

Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy, từ xa xưa, người ta vẫn
bị mắc vào cám dỗ này.

Ngày nay, khi đi phỏng vấn để xin việc, người ta thường đòi
hỏi những điều kiện về sức khỏe và chuyên môn, đồng thời tùy
một số công việc đặc thù, cần phải có sự thỏa thuận cụ thể
hơn. Cũng vậy, khi được gọi để trở thành môn đệ, Đức Giêsu
cũng đòi hỏi người môn sinh phải hội đủ những điều kiện cần
thiết để chu toàn bổn phận của người thừa sai, hầu những ai
được gọi và chọn thì đều cảm thấy hạnh phúc khi thi hành sứ
vụ của người sai đi.

Khởi đi từ Nguyên Tổ loài người là Ađam và Evà; rồi câu
chuyện tháp Babel, đến hành động của Môsê, Aharon, Đavít,
và ngay cả đến các môn đệ, tất cả đều bị ngã gục trước sự cám
dỗ của ma quỷ dưới lưỡi hái của sự kiêu ngạo.
Thật vậy, cậy vào sức riêng của mình là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, vì tự tin đến độ không cần đến Thiên Chúa thì lại là
kẻ bất thường, vì thế, thất bại là lẽ đương nhiên.

Hôm nay, bài Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những
người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần
phải “từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài”.

Hôm nay, bài Tin Mừng cho thấy việc các môn đệ thất bại
trong việc trừ quỷ. Nguyên do chính là do các ông tự mãn và
cậy vào khả năng riêng của mình chứ không phải là niềm tin
vào Thiên Chúa.

Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy buồn cười và có sự mâu thuẫn!
Tuy nhiên, nhìn dưới khía cạnh của Kinh Thánh, thì sự đòi hỏi
này của Đức Giêsu mang tính tự do cho người đón nhận chứ
không phải vì ép buộc. Tức là tự nguyện từ bỏ một cuộc sống
dễ dãi, an nhàn, hay ăn trên ngồi trước, để lựa chọn một cuộc
sống thiếu thốn, khổ hạnh vì ích lợi và niềm vui của kẻ khác.

Tin Mừng thuật lại, sau khi Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi
Tabor, số môn đệ còn lại ở dưới núi, vì thế người ta mang đến
cho các ông một đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong. Các ông
đã trừ mà không được. Nên thấy Đức Giêsu xuống, dân chúng
đã xúm lại và xin Ngài chữa lành. Sau khi Ngài chữa cho bé
gái khỏi quỷ ám. Các môn đệ tiến lại gần và hỏi: “Tại sao
chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Đức Giêsu mặc
khải cho họ biết: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em:
nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có
bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ
chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo, tức là chấp nhận đi
trên con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Con đường đó là
một con đường hẹp. Con đường của hy sinh, thiệt thòi. Con
đường của tự hủy. Con đường khiêm tốn và là con đường vâng
phục thánh ý Chúa Cha hoàn toàn.
Thật vậy, từ bỏ chính mình quả là điều khó nhất, bởi vì: “Bỏ
tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình
con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước” (Đường
Hy Vọng, số 3). Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ là: bỏ tất
cả, nhưng từ bỏ mình thì nhất quyết không, bởi vì họ từ bỏ cái
tôi thì phải chăng họ không còn là họ nữa!

Sau khi các ông nhận ra sự thất bại của mình và hiểu rõ về sức
mạnh của niềm tin, Đức Giêsu muốn dạy các ông sự khiêm
nhường và gắn bó với Thiên Chúa cách trọn ven thì mới có thể
thi hành được sứ vụ.
Trong cuộc sống đức tin của chúng ta, có lẽ không cần phải
xin Chúa cho được chuyển núi dời non theo nghĩa đen. Nhưng
điều mà chúng ta cần chuyển dời chính là ngọn núi của kiêu
căng, tự ái, ghen ghét. Có thế, chúng ta mới để cho đức tin mà
Thiên Chúa ban cho chúng ta được lớn mạnh.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, Đức Giêsu muốn các môn đệ
ra khỏi sự ích kỷ, tự phụ, kiêu ngạo, để ý Chúa rợp bóng trên
cái tôi của mình, và chính từ đó, tôi được trở thành
tôi đúng nghĩa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin
cho chúng con biết gắn bó với Chúa để được Chúa yêu
thương. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết an vui khi chọn
Chúa làm gia nghiệp. Xin cũng cho chúng con được từ bỏ
mọi sự, vác thập giá để theo Chúa trên con đường cứu độ mà
Chúa muốn chúng con thi hành. Amen.
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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

SAT/ACT
Preparation
Course
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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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