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CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
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
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

Trong tác phẩm Quo vadis được giải
Nobel văn chương 1905, Đại Văn Hào
Sienkievich tả những cảnh cực hình
rùng rợn mà hai thánh tông đồ Phêrô,
Phaolô và các tín hữu chịu dưới thời
Hoàng Đế Nêrông, biệt danh: Râu đỏ.
Các tín hữu phải sống ẩn danh. Họ chỉ
nhận biết nhau qua tín hiệu về hình
con cá.
Một hôm, chàng quý tộc Markus là
cận vệ đặc biệt của Nêrông, là tướng
hùng bách chiến bách thắng, gặp công
chúa Ligia nước Ba Lan bị bắt làm
con tin. Chàng cảm động nói những
lời tán tụng mến phục làm Ligia bối
rối cúi đầu vẽ trên cát hình con cá, rồi
bỏ chạy. Hình con cá thổ lộ gì với
Markus. Đầu óc chàng suy nghĩ đến
quay cuồng mà chẳng hiểu gì? Chàng
đành hỏi ông cậu Pêtrônius nổi tiếng
khôn ngoan nhất trong các cố vấn của
Nêrông cũng không biết gì hơn.
Nhưng đối với các tín hữu thời đó
hình con cá là một tín hiệu tin mừng
vô hạn giữa những đau khổ để họ
nhận ra nhau là những người tuyên
xưng Đức Kitô Phục sinh. Người đã
dùng hình ảnh con cá để ám chỉ về
Người.
Lần thứ nhất, Người làm phép lạ từ
hai con cá và năm chiếc bánh cho cả
chục ngàn ngưới ăn, nếu kể cả đàn bà
con trẻ, rồi Người tuyên báo về Bánh
Hằng sống đời đời (Mt. 14,13.) Lần
thứ hai, từ vài con cá và bảy tấm bánh
cho hơn bốn ngìn người ăn, không kể
phụ nữ và trẻ em. Từ phép lạ này
Người nói về điềm lạ trọng đại như
Giona ở trong bụng cá ba ngày thế
nào thì Con Người cũng ở trong lòng

đất ba ngày rồi sống lại (Mt. 15, 3616,4). Lần ba, Phêrô và các bạn vất vả
suốt đêm mà không được con cá nào,
nhưng khi vâng lời Thầy ông thả lưới,
đã bắt được hai thuyền cá đầy (Lc.
5,2..). Lần bốn, nhân dịp họ đòi Phêrô
và Thầy phải nộp thuế Thầy bảo
Phêrô câu cá để lấy tiền nộp thuế.
Như thế, Người muốn đồng hóa con
cá với mình và Phêrô (Mt. 17, 27).
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật
hai việc: Việc thứ nhất, Đức Giêsu
hiện ra an ủi các ông đang buồn sầu,
không còn được sống với Thầy, các
ông đã trở về làm nghề đánh cá mà
chẳng được gì, và Người cho họ được
mẻ cá đầy. Việc thứ hai, Người hỏi
Phêrô: “Anh có yêu mền Thầy
không”. Sau đó, Người mới trao đoàn
chiên cho Phêrô coi sóc.
1- Hoàn cảnh các môn đệ như những

kẻ mồ côi, buồn sầu khổ cực. Thầy đã
chịu chết, đã sống lại, nhưng không sống
bên các ông như trước nữa. Người chỉ
thỉnh thoảng hiện ra an ủi, chúc lành và
dậy dỗ các ông những điều cần thiết. Các
ông còn bị đói khổ vì phải về quê tiếp tục
nghề đánh cá vất vả, cực nhọc suốt đêm
mà chẳng được gì. Cuộc sống thật bấp
bênh. Trước thảm cảnh đó, Chúa đã hiện
ra giữa buổi bình minh trên bờ biển lúc
các ông đánh cá về. Như một người mua
cá, Người hỏi: “Này các chú, không được
gì ăn ư?” các ông kêu lên với giọng cụt
ngủn, chán nản: “Không!” Một câu nói
khác như dậy dỗ chọc tức các ông: “Hãy
thả lưới bên phải thuyền. Các anh sẽ bắt
được cá”. Nghe thế, các anh dân chài
không bực bội, nhưng như có sức mầu
nhiệm giúp các anh vui vẻ làm theo. Thật
bất ngờ, lưới đầy cá không kéo nổi. Họ
ngạc nhiên tự hỏi: Ai nói đấy? Một trực
giác nhạy cảm giữa hai người yêu nhau:

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:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

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
Lê Lâm
281.748.8067

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
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
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

Môn đệ Chúa yêu nhận ra ngay và bảo
Phêrô: “Thầy đấy”. Như cá gặp nước,
Phêrô nhảy xuống biển chạy lên gặp
Thầy. Có Thầy, sẽ thoát khỏi mọi nổi cô
đơn, sợ sệt, buồn sầu, lo lắng, mệt nhọc.
Có Thầy có tất cả: Có cá, có bánh, có lửa
sưởi ấm, có bạn đồng tâm nhất trí, có
Thánh Thần tràn đầy hoan lạc, đầy sức
sống yêu thương mãnh liệt.
2- Hoàn cảnh các tín hữu thời các thánh
tông đồ phải chịu đầy đau khổ, buồn
sầu, lo lắng. Bao nhiêu cực hình hiện ra
trước mắt: Tù tội, đánh đập, khổ giá,
đóng đinh từ trẻ con, thanh niên, phụ nữ
tới ông già bà cả. Họ vẽ hình con cá để
nhắc nhở nhau nhớ đến Đức Kitô Phục
sinh. Người sẽ an ủi, ban bình an cứu giúp
họ, ban Thánh Thần soi sáng cho họ giữ
vững đức tin, hun đúc họ mến Chúa nồng
nàn, đem lại sức mạnh mãnh liệt cho họ
chiến thắng sự chết. Họ sẽ được sống vinh
quang với Đức Kitô. Họ sẽ được như Gioan “mải nhìn và nghe vang lên tiếng
muôn vàn Thiên thần, đông tới ức ức triệu
triệu, đứng chung quanh Ngài… và lớn
tiếng hoan hô: Con Chiên đã bị giết, rất
xứng đáng lãnh nhận phú quý và quyền
năng, khôn ngoan và uy lực, danh dự với
vinh quang, cùng muôn lời chúc
tụng” (Bài II). Như vậy, Đức Giêsu đã
yêu thương Phêrô, các môn đệ và các tín
hữu thời đó đến cùng. Người rất tế nhị,
không hỏi tội Phêrô chối Thầy ba lần,
không hỏi các ông bỏ Thầy chạy trốn và

cứng lòng tin khi Thầy sống lại. Người
chỉ hỏi như hỏi Phêrô: “Con có yêu mến
Thầy không?” Người hỏi ba lần để nhấn
mạnh Người chỉ cần họ yêu mến, vì chỉ
có lòng yêu mến mới có sức mạnh đáp lại
lòng thương yêu vô cùng của Thiên Chúa.
Chỉ có lòng yêu mến mới được tha nhiều
“được tha nhiều thì yêu mến nhiều”. Chỉ
có lòng yêu mến như “Thầy yêu các con”
mới nên một với Thầy trong chăn dắt
đoàn chiên và thí mạng sống vì đoàn
chiên. Chỉ có lòng yêu mến mới dám thí
mạng sống vì Thầy, và như Thầy bước lên
thập giá để tế lễ Đức Chúa Cha và cứu độ
người ta. Không lạ gì, Thánh Phaolô đã
quả quyết: “Dù tôi nói được hết các thứ
tiếng của nhân loại và các Thiên thần…
được lòng tin chuyển núi rời non… và
nộp mình chịu thiêu, mà không có đức
mến thì cũng như không, vô ích cho tôi…
lòng mến lớn hơn cả đức tin, đức cậy… vì
đức mến tồn tại đời đời” (1Cr. 13,1-3.8. 13)
Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để có
thể hiện đến khắp nơi, cứu chữa hết mọi
người, ban bình an, ơn tha tội và ban
Thánh Thần đầy hoan lạc. Xin cho chúng
con luôn luôn cảm tạ lòng thương yêu vô
cùng của Chúa để hết lòng tin mến Chúa
và hy sinh phục vụ anh em.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’
của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and
adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus
Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession, dynamic
talks, and other prayer experiences.
Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to the
conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 6:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính
Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6:30 tối lần hạt Kinh Mân Côi;
7:00 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
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

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NIÊN KHÓA 2021-2022
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022 trong Thánh Lễ 2:00 trưa, 110 em sẽ
lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin
kêu gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay
nhiều ít tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.

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 Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
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 Luận và Thúy
832.274.8163

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$93,000

Đóng Góp (tính đến 17/4/2022)

$62,063

% Đóng Góp

66.7%

Còn Thiếu

$30,937

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 $24,154 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.

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
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 3 PS
Ga 6,22-29

Mời Bạn xem lại, bạn đang đi vào con đường nào? Con đường
Chúa dẫn bạn đi hay con đường thế gian đang chào mời? Khi
đi trên con đường của Chúa, bạn có đưa tay ra cho Chúa cầm
lấy tay mình và bạn có nắm chặt tay của Chúa không?

VƯỢT LÊN TRÊN CÁI TẦM THƯỜNG
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư
nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc
trường sinh… Việc Thiên Chúa muốn là các ông tin vào
Đấng người đã sai đến.” (Ga 6,27.29)

Sống Lời Chúa: Tôi ngồi nhìn lại ơn gọi của mình để xác tín
thêm rằng: Chúa luôn mời gọi tôi dấn thân hơn, tiến mạnh mẽ
hơn chứ không đời nào Ngài cho tôi rút lui.

Suy niệm: Con người hôm nay hầu như ai nấy đều bị thu hút
vào công việc nhằm tạo ra thật nhiều của cải để có thể ăn
ngon, mặc đẹp, sức khỏe tốt, cuộc sống ngày càng kéo dài:
thuốc chống lão hóa, kỹ thuật dinh dưỡng, kỹ thuật ướp xác
chờ hồi sinh… Nhưng tất cả vẫn còn là một ẩn số. Con người
vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Đúc Giê-su khơi dậy những khao
khát tốt đẹp đang ngủ quên nơi con người: cơn đói này còn
kinh khủng hơn cả đói thân xác, đó là đói khát Thiên Chúa.
Chúa Giê-su chính là nguồn sống đáp ứng được sự đói khát
của con người. “Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi
chẳng khát bao giờ”.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, như chiếc cối xay gió không bao giờ
lạc hướng gió, xin cho con luôn biết hướng về Chúa vì Chúa là
con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho con vững tin vào
Chúa và tín nhiệm vững chắc vào Chúa: vững chắc vào tình
yêu Ngài, vững chắc vào sự quan phòng của Ngài, và vững
chắc vào lời hứa của Ngài.
THỨ TƯ TUẦN 3 PS
Ga 6,35-40
BÁNH TRƯỜNG SINH
Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh
trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi,
chẳng khát bao giờ”.(Ga 6, 35)

Mời Bạn: Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải vượt lên những
cái tầm thường của cuộc sống. Ngoài lương thực hằng ngày,
chúng ta còn cần lương thực thiêng liêng. Bánh hằng sống
chính là Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể: bánh của trời
và vĩnh cửu chứ không phải bánh của đất và hữu hạn. Hãy đến
với Giê-su, hãy tin vào Giê-su.

Suy niệm: “Dân dĩ thực vi tiên” (Dân lấy cái ăn làm đầu).Có
thể nói, cái ăn mối quan tâm lớn nhất của mọi người. Người
túng thiếu lo sao đủ ăn hằng ngày, người no đủ bận tâm về an
toàn thực phẩm. Nếu cái ăn phần xác được quan tâm như thế,
thì của ăn nuôi hồn, không đáng cho ta nghĩ tới sao? Chúa Giê
-su trước khi từ giã cuộc đời này đã thiết lập bí tích Thánh Thể
để trao ban trọn vẹn thân mình Ngài cho chúng ta. Khi truyền
phép để bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Đức Kitô,
linh mục lặp lại chính lời của Chúa Giê-su: “Này là Mình Ta,
sẽ bị nộp vì các con… Này là Máu Ta, Máu giao ước mới và
vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha
tội...”. Mỗi khi tiếp nhận Ngài, ta được dự phần vào sự sống
của Chúa, tức là được bảo đảm cho sự sống muôn đời
.
Mời Bạn: Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê hằng ngày cầu
nguyện nhiều giờ trước nhà chầu. Ngài nói: “Linh hồn chúng
ta không thể có của ăn nuôi dưỡng nào khác ngoài Thiên
Chúa, bởi vì linh hồn phải sống bằng tinh thần của Thiên
Chúa.” Bạn vẫn thường đi lễ, nhưng có bao giờ bạn suy tưởng
ý nghĩa linh thiêng bí tích mình đang được dự phần không?

Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm gì khi rước Chúa? Đức Ki-tô có
thực sự là lương thực cho bạn sống không?
Sống Lời Chúa: Đừng để công việc chi phối bạn đến đỗi bạn
lơ là đời sống đạo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giải phóng chúng con khỏi
sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được sự
phong phú của kho tàng trên trời là chính Đức Giê-su, Đấng
chúng con phải tin thờ.
THỨ BA TUẦN 3 PS
Ga 14,6-14
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI ĐÍCH
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga
14,6)

Suy niệm: Có người đã ví khi sống đức tin, ta như thể
đang ‘đu xà’ vậy, muốn tiến tới, phải buông mình và nắm chắc
xà trước. Tương tự, muốn tiến tới trong đời sống đức tin hay
trong ơn gọi, người Ki-tô hữu phải buông mình cho Thiên
Chúa trong mọi sự và tiếp tục vươn tới nắm chặt tay Ngài. Đây
không phải là buông tay liều lĩnh, mù quáng theo kiểu nhắm
mắt đưa chân, mà tín nhiệm vững chắc vào Chúa Giê-su. Ngài
“là Đường, là sự Thật, và là sự Sống”. Là Đường dẫn kẻ tin đi
đến với Thiên Chúa là nguồn mạch đích thực. Là sự Thật nên
ai đi trên con đường ấy không sai lầm. Từ đó, ta tin tưởng
Chúa là lẽ sống của đời mình nên những ai có lòng tin sẽ có
sức sống trong hành trình đi theo Chúa. Bởi chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng ban sự sống và có lời ban sự sống.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Tôi dọn mình chu đáo trước khi rước lễ, và
khi đã rước Chúa vào lòng, tôi sốt sắng cám ơn Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã lập bí tích Thánh
Thể để trao ban cho chúng con chính Chúa. Xin đừng để con
vô tâm trước hồng ân Chúa ban nhưng xin cho con đầy lòng
tin yêu và siêng năng rước Chúa. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Ga 6,44-51

làm việc này để nhớ đến Ta.” Trong thánh lễ qua lời linh mục
đọc và nhờ quyền năng thánh hoá của Chúa Thánh Thần, lời
Đức Giê-su lại một lần nữa phát sinh hiệu lực: bánh và rượu
trở thành Mình Máu Thánh Ngài. Chính nhờ đó, bạn có thể tin
nhận Đức Giê-su hiện diện thực sự trong Thánh Thể. Bạn có
tin nhận như thế và mong muốn được Ngài đến cư ngụ trong
lòng bạn không?

TIN VÀ NHẬN BÁNH HẰNG SỐNG
“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.
Tôi là bánh trường sinh…. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời.” (Ga 6,47-48.51)
Suy niệm: Trong tất cả những gì Thiên Chúa ban cho ta, đức
tin là ân huệ cao quý nhất. Nhờ ân huệ này, Ngài lại ban cho
chúng ta món quà quý giá vô song là chính Con Một Ngài,
Đấng đã trở nên bánh trường sinh cho chúng ta. Quả vậy, Chúa
Giê-su nói: “Ai tin thì được sống”; mà chỉ khi có lòng tin,
chúng ta mới có thể thông phần sự sống đời đời nơi bánh
trường sinh là chính thân thể của Ngài.

Sống Lời Chúa: Sau khi rước Mình Thánh Chúa, bạn nhớ
cám ơn Chúa. Nếu vì ngăn trở không được rước Chúa, bạn nhớ
khao khát rước lễ thiêng liêng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và chọn tâm hồn
con làm nơi Chúa ngự. Lạy Chúa, xin hãy đến và xin hãy ở lại
trong linh hồn con.

Mời Bạn: Khi lãnh nhận Bánh Thánh Thể, chúng ta trở nên
chi thể của Chúa, chúng ta được kêu mời sống như Con
Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Tấm Bánh Thánh được bẻ ra như
một dấu chỉ hiến thân quên mình. Từng mẩu bánh nhỏ trở
thành sức sống mới. Từng việc làm vô danh âm thầm của ta
cũng trở nên hơi ấm, đủ sức làm vươn dậy những cuộc đời
khác. Khi lãnh nhận thân mình Đức Ki-tô, ta được cũng được
mời gọi đón nhận cả tha nhân. Chỉ nhờ đức tin, ta mới khám
phá và sẵn sàng đón tiếp mọi người như Thân Mình của Đức
Ki-tô. Đã được Thiên Chúa tặng không muôn vàn ân, huệ
chúng ta cũng phải tặng không cho anh chị em như vậy.

THỨ BẢY TUẦN 3 PS
Ga 6,51.60-69
LUÔN GẮN BÓ VỚI THẦY GIÊ-SU
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy
mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam nói: “Sự thật mất lòng”. Chúa
Giê-su không sợ mất lòng mà sợ mất sự thật. Vì thế Ngài
khẳng định sự thật: Ngài chính là Bánh đem lại sự sống đời
đời, bất chấp cho lời đó chướng tai gây ‘sốc’ khiến các môn đệ
rời bỏ Ngài. Trước tình huống phải chọn lựa một trong hai ấy,
Phê-rô đã không ‘a dua’ theo đám đông mà bỏ Thầy; trái lại
ông dám khảng khái tuyên xưng đức tin: “Bỏ Thầy chúng con
biết đến với ai,” dù cho ông không thấy, không hiểu hết nội
dung điều ông vừa tuyên xưng. Ông chỉ biết một điều là luôn
bám chặt vào con người Thầy Giê-su, Đấng mà ông tin tưởng
ngay cả trong lúc tối tăm vô định nhất, tin tưởng ngay cả khi
không có gì để kiểm chứng, để bám víu, ngay cả khi con người
ông vẫn còn những yếu đuối khuyết điểm.

Sống Lời Chúa: Để sự sống mới của Đấng Phục Sinh được
đâm rễ sâu và lớn mạnh trong tâm hồn, chúng ta phải thường
xuyên lãnh nhận Bánh Hằng Sống. Muốn vậy, mỗi khi tham
dự Thánh lễ, hãy dọn mình và rước lễ thật sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin để con
luôn xác tín rằng: Đức Ki-tô chính là tấm bánh được bẻ ra cho
một thế giới mới. Amen.

Mời Bạn: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Đức tin cũng là
một thứ vàng cần phải được thanh luyện. Những hoàn cảnh cụ
thể trong cuộc sống đòi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát theo
Chúa hay là không theo Chúa; đó chính là hòn đá thử xem chất
vàng đức tin của chúng ta đã ‘đủ tuổi’ hay chưa ngõ hầu ‘trụ’
được trước những thách đố của tinh thần thế tục, hưởng thụ lạc
thú, quyền lực… đang làm xói mòn, hoen rỉ đức tin.

THỨ SÁU TUẦN 3 PS
Ga 6,52-59
NHÀ CỦA CHÚA
Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ
nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta
được?” (Ga 6,52)

Chia sẻ: Bạn đã gặp tình huống cụ thể nào đòi bạn phải chọn
lựa một cách quyết liệt theo Chúa hay là chối bỏ Ngài? Mời
bạn chia sẻ.

Suy niệm: Đâu có phải hễ ai ngồi dưới ánh trăng ngọc ngà
cũng đều cảm được vẻ đẹp huyền ảo của trăng. Vẫn biết trăng
là của muôn người, nhưng thưởng thức trăng chỉ dành cho
những ai có tâm hồn như tâm hồn người nghệ sĩ. Con mắt và
tâm hồn nghệ sĩ giúp họ khám phá dáng vẻ mượt mà, êm ả của
trăng. Ấy cũng là lúc trăng đến trọ trong lòng và gợi hứng cho
đời họ. Cũng vậy, trong khi việc ăn Mình Thánh Chúa là cớ
vấp phạm cho nhiều người, thì đối với các môn đệ, họ khám
phá tình yêu táo bạo của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên
Chúa trở nên của ăn cho con người. Đón nhận Thánh Thể là
đón nhận Chúa đến trú ngụ trong tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa,
dù có nhiều thách đố đang chờ đón; cho con luôn bám chặt
vào Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.
https://www.dongcong.net/

Mời Bạn: Chính các môn đệ đồng bàn với Chúa trong bữa ăn
Tiệc Ly được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai lời quả quyết
của Ngài : “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta… Các con hãy
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THIRD SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
First Reading: Acts of the Apostles 5:27-32,40b-41
The apostles are brought before the Sanhedrin and ordered to
stop speaking in Jesus' name.
Responsorial Psalm: Psalm 30:2,4,5-6,11-12,13
A song of praise to God who rescues us.
Second Reading: Revelation 5:11-14
John describes his vision of the praises that will be sung to the
Lamb by every creature on heaven and earth.
Gospel Reading
John 21:1-19 (short form:John 21:1-14)
Jesus appears to the disciples for a third time after his
Resurrection and shares a meal with them.
Background on the Gospel Reading
In Lectionary Cycle C, our Sunday Gospels are usually taken
from the Gospel of Luke. The Gospels for the Easter Season,
however, are taken from the Gospel of John. Today's Gospel is
one of the post-Resurrection appearances reported by John.
Recall that in John's Gospel, Jesus appears first to Mary of
Magdala, second to all of the disciples except Thomas, and
finally to Thomas and the disciples (which we heard last
Sunday). After those appearances, John's Gospel seems to
conclude with a reference to other signs that Jesus gave after
his Resurrection, which have not been recorded.
Because it follows this apparent conclusion, most scholars
believe today's Gospel passage (and all of John 21) to have
been an addition to John's original text. Because there are
significant differences between this report and the other
appearances described in John's Gospel, it is quite likely that
this story is from a different source. There are details in the
story that recall Jesus' call to Simon Peter and the other
fishermen as well as the miraculous catch of fish (found in the
Gospel of Luke, with parallels in the other Synoptic Gospels).
The end of the chapter, where Jesus asks Peter three times
whether he loves him, most likely is meant to represent the
reconciliation that occurred between the community
represented by John's Gospel with the larger Christian
community represented by Peter. This Gospel reading is a rich
and textured story that speaks of Jesus' presence in the
Eucharist and our commission to serve others as Jesus did.
Last week we heard that Jesus appeared to the gathered
disciples in a locked room, probably in Jerusalem. In today's
Gospel, the disciples are no longer in Jerusalem; they are in
Galilee, returning to their work of fishing. Simon Peter is still
presented in the role of leader: when he announces that he is
going fishing, the other disciples follow. They spend the night
fishing but are unsuccessful.
Jesus calls to them from the shore, but just as when Jesus first
appeared to Mary of Magdala, the disciples do not recognize
him immediately. Still, they follow the stranger's instructions
and bring in a large haul of fish. It is at this point that one of
the disciples (the “disciple whom Jesus loved”) realizes that
Jesus is appearing to them. Upon hearing this news, Simon
Peter leads the way again, jumping from the boat and
swimming to shore. The other disciples follow in the boat,
dragging the fish.

The disciples have brought to shore a tremendous catch of fish

that Jesus has directed them to find. But once on the shore,
they see that Jesus has already prepared fish and bread on a
charcoal fire. Jesus directs the disciples to bring their catch of
fish as well. Jesus is host at the meal that follows, feeding the
disciples the bread and fish. In this detail we see allusions to
the miracle of the multiplication of the loaves and the fishes
told in John 6.
There are also allusions in the Gospel to our gathering for the
celebration of the Mass. In the Eucharist, we too are fed by
Jesus in the bread and wine that have become his very Body
and Blood. We also find in this story insight about the
Presentation of the Gifts at Mass. The gifts we bring to the
altar, bread and wine, are made from gifts that God gave first
to us: grain and grapes, the fruit of the earth. God has no need
of anything further. Yet God accepts the offering we bring—
bread and wine, “the work of human hands”—and transforms
our offering into the gift of his very presence.
After the meal, Jesus directs himself to Simon Peter. The
community of John's Gospel probably looked down on Peter
because of his denial of Jesus. This dialogue with Simon Peter
is a reversal of Peter's three denials. Peter is forgiven. Having
been restored to friendship with Jesus, Simon Peter is sent on a
mission. “Feed my lambs . . . Tend my sheep . . . Feed my
sheep.” These commands indicate that Peter is to be as Jesus,
even unto sacrificing for the flock. As Jesus has fed Peter in
this meal and as Jesus feeds us in the Eucharist, so he also
sends us to follow him, asking that we offer our lives in
service and sacrifice.
Family Connection
Today's Gospel describes what we can easily imagine as a
picnic on the beach. Just as Jesus' miracle at the wedding feast
at Cana blesses the love between man and woman celebrated
in the sacrament of marriage, Jesus' attentiveness to food and
mealtimes raises the possibility that our meal gatherings can
be sacred times. In families, the domestic church, our meals
together are everyday opportunities to gather and recall Jesus'
presence with us. As in the Eucharist, we bring the gifts that
God has given us, which have been prepared especially for our
Mass, and at our family meals we share gifts that God has
given to us and that we have worked together to prepare. This
includes the food on the table and also the people who gather
around the table. We ask God to bless these gifts and to be
present among us in all of our interactions.

Consider a recent family meal: What food was served? Where
did the food come from? Who prepared the food? Who served
the food? Was mealtime a happy time? Why or why not?
Observe that today's Gospel tells about a meal that Jesus
shared with his disciples after his Resurrection. Read aloud
today's Gospel, John 21:1-14. Reflect on the Gospel reading
using the questions above. Talk about ways in which this meal
that Jesus shared with his disciples might remind us of the
meal we share at the Eucharist. You might choose to plan a
special meal together as a family, encouraging each person to
participate in the meal preparation. Pray together that Jesus
will make his loving presence known in your family life. Pray
together the Lord's Prayer.
https://www.loyolapress.com/
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