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Cha Chánh Xứ:
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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

CÓ CHÚA CÙNG ĐI
Cứ mỗi lần rảo bước dưới nắng chiều,
tôi lại nhớ tới cái hình ảnh tuyệt vời
khi Chúa Giêsu cũng đi bên cạnh hai
môn đệ trên đường Emmaus.
Hôm đó là ngày thứ ba kể từ bữa
Chúa Giêsu bị đóng đinh. Các môn đệ
cũng có ý chờ xem động tĩnh ra sao,
vì trước đó Ngài có nói ngày thứ ba
Ngài sẽ sống lại. Sáng sớm có mấy
người phụ nữ ra mồ, rồi trở về báo tin
ngôi mộ trống rỗng. Sau đó, một vài
anh em đã vội vã chạy đi kiểm chứng.
Nhưng rồi cũng có hai người chán nản
bỏ về làng cũ, tên là Emmaus. Không
ngờ dọc đường có một người cùng
bước đi với họ. Nghe họ giãi bày tâm
sự và lấy Kinh Thánh giải thích cho
họ hiểu Đức Kitô phải chịu đau khổ
trước khi vào vinh quang. Vì trời đã
xế chiều, nên họ mời Ngài dừng chân
với họ trong lữ quán. Đến lúc ngồi
vào bàn ăn, họ mới nhận ra đó là
Chúa Giêsu. Nhưng Ngài đã biến đi.
Lập tức họ hối hả chạy về Giêrusalem
để báo tin cho các bạn. Thế nhưng,
khi họ vừa đến nơi, chưa kịp nói gì thì
người ta đã cho biết: Chúa đã sống lại
và hiện ra với Simon. Họ còn đang
trao đổi, thì này Chúa Giêsu đã đứng
giữa họ và nói: Bình an cho các con.
Đúng thế, Chúa Giêsu đã sống lại và
Ngài có mặt ở khắp nơi, Ngài cùng đi
với chúng ta trên mọi nẻo đường đời,
từ thành phố đến đồng quê, từ quán
trọ đến gia đình. Đâu đâu cũng có
Ngài hiện diện. Trước khi chúng ta ra
đi, Ngài đã ở đó. Đang khi chúng ta
rảo bước, Ngài đã có ngay bên. Rồi
trước khi chúng ta đến nơi, Ngài đã
đứng đợi và đang khi chúng ta nghỉ
mệt, Ngài đã thăm hỏi. Lúc nào cũng
có Ngài.

Xưa kia ở Palestine, là một công
nhân, Chúa Giêsu đã lao động như
chúng ta với nghề thợ mộc. Ngài đã
trải qua những ngày tháng long đong
không nhà không cửa, những ngày
tháng đói nghèo như chúng ta. Ngài ở
ngay bên chúng ta, chia sẻ niềm vui
và nỗi buồn của chúng ta. Không
những chỉ chia sẻ, mà hơn thế nữa, là
Thiên Chúa, Ngài còn có mặt ở đó để
cứu giúp chúng ta.
Tại Cana, Ngài đã đến dự đám cưới
với mọi người. Ngày nay Ngài cũng
có mặt trong đám cưới của bất cứ đôi
tân hôn nào, để họ được nối kết trong
yêu thương. Rồi trong ngày tang tóc
của gia đình Martha, Ngài đã đến
thăm và làm cho Ladarô được sống
lại. Hôm nay Ngài cũng đến trong gia
đình chúng ta để an ủi khích lệ khi
chúng ta gặp phải cánh đau buồn.
Ngài đã làm phép lạ cho bánh hoá
nhiều để nuôi sống đám đông đi theo
Ngài. Hôm nay Ngài cũng sẽ ban kết
quả cho những lao công khó nhọc của
chúng ta, để chúng ta có được những
chém cơm, những manh áo.
Mục sư Richard Wurmbrand bị tù lâu
năm chỉ vì là Kitô hữu. Có lúc ông đã
chán nản tuyệt vọng, nhưng rồi ông
lấy lại niềm cậy trông, khi nhớ tới lời
hứa của Chúa: Đừng sợ, vì Ta ở với
con. Rồi ông nói: Trong Đức Kitô có
tất cả 365 chữ đừng sợ theo kiểu đó,
nên tôi tự nhủ mỗi ngày chỉ sống một
chữ cũng đủ rồi.
Hôm nay giữa mọi gian truân thử
thách, Chúa cũng đang ở bên cạnh
chúng ta để chia sẻ và nâng đỡ. Chúng
ta có ý thức được điều đó hay không?
http://giaophanthaibinh.org/

THÔNG BÁO GIÁO 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
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khai giảng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 5, từ 2:00 đến 4:00 chiều. Có thể bắt đầu
ghi danh với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng tại Hội Trường.
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.
DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston 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 11/4/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$49,520
56.3%
$38,480

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

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)

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

***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.***

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
Nguyễn Trí

713.478.7497

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $20,189 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.
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
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.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
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

“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.
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.
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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/
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
TIN CHÚA VÌ MỤC ĐÍCH GÌ?
(Ga 6, 22-29)
Danh tiếng của Đức Giêsu ngày càng lan rộng, nhất là sau
cuộc hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Tuy nhiên, vì
tình thương, nên Ngài đã làm phép lạ này chứ không phải vì
muốn nổi danh! Nhưng đối với người Dothái, họ có lối suy
nghĩ khác! Thay vì họ tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài,
thì ngược lại, họ chỉ nghĩ đến cái bụng và khao khát được thỏa
cơm đói. Vì thế, dân chúng nghĩ rằng: có Đức Giêsu hiện diện
ở giữa họ thì có lẽ sẽ không phải đói khát và có khi chẳng cần
làm lụng vất vả cũng có ăn! Thế nên, họ tìm cách để tôn vinh
Ngài lên làm vua. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lánh đi để sang bờ
bên kia trước họ.
Vì biết được lộ trình của Đức Giêsu, nên họ đã tìm mọi cách
để gặp Đức Giêsu. Khi gặp Ngài, họ cất tiếng hỏi: "Thưa
Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?", Đức Giêsu thừa biết mục
đích của họ, vì thế Ngài nói ngay: "Thật, tôi bảo thật các ông,
các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng
vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6, 26 ). Khi nói như
thế, Đức Giêsu mời gọi họ hướng tới một cuộc "vượt
qua" khác, sâu xa hơn, đó là cuộc vượt qua từ bánh hóa nhiều
đến với Đấng ban bánh ấy, vượt qua từ dấu chỉ là bánh đến với
Đấng chính là Bánh Trường Sinh (x. Ga 6, 27 ).
Ngày nay, trong đời sống đạo, nhiều người vẫn còn thói quen
tin Chúa như những người Dothái. Tức là tin Chúa khi vui, lúc
thành công, nhất là tin khi được lợi. Vì thế, chúng ta vẫn thấy
có chuyện như: thích thì đi lễ, đi chầu, đọc kinh... không thích
thì thôi!

Trong tâm tình cầu nguyện, mấy ai nghĩ đến chuyện chúc
tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì những điều kỳ diệu cũng
như ơn lành Ngài đã làm cho! Hoặc liệu có ai xin Chúa cho
được đạo đức, thánh thiện, sám hối, khiêm nhường, nhất là yêu
mến Lời Chúa ... Nhưng mỗi khi đến nhà thờ là lâm râm xin
cho được cái này, được cái kia, nhất là xin cho được ăn ra làm
nên... Mỗi khi như thế, chúng ta cũng không hơn gì người Do
thái muốn tôn Chúa làm vua và đi tìm Ngài chỉ vì cái bụng chứ
không phải vì lòng mến!
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết hướng về
Chúa như là nguồn cội của hạnh phúc, và xin ban cho
chúng con làm mọi cách vì hạnh phúc mai hậu trong Nước
Trời. Amen.
THỨ BA
CẦN LỰA CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN
(Ga 6,30-35)
Trong nền văn chương Việt Nam, nếu đã từng đi học, hẳn
không một ai mà không biết truyện “thằng Bờm”.
Truyện kể rằng: thằng Bờm có cái quạt mo. Khi được một
người phú hộ đề nghị đổi trâu, bò, bè gỗ lim, ao thả cá mè, đôi
chim đồi mồi, để ông lấy cái quạt mo của thằng Bờm, nhưng
Bờm ta vẫn không chịu. Thế nhưng khi người phú hộ đề nghị
đổi bằng một nắm xôi, thì Bờm ta lại đồng ý!
Khi thằng Bờm đã đồng ý đổi nắm xôi, phải chăng cho thấy
một lối nhận thức hạn hẹp trong sự thực dụng của Bờm. Bờm
ta chỉ đủ khả năng để biết no hay đói mà thôi, chứ không hề có

những suy tính xa và sâu hơn!

Dân chúng thời Đức Giêsu cũng vậy, họ có cái nhìn và lối
sống cũng như lựa chọn không khác gì thằng Bờm trong câu
chuyện trên! Vì thế, mới nghe Đức Giêsu nói về một thứ bánh
mà khi ăn vào không hề phải đói, thế là họ nhao nhao lên xin
Đức Giêsu cách khẩn thiết: “Xin Thầy cho chúng tôi thứ bánh
đó luôn mãi”.
Qua lời van xin của họ, chúng ta thấy rõ cái bụng của họ đã
lớn hơn cả lý trí, nên nó cũng chi phối luôn cả lựa chọn. Thấy
vậy, Đức Giêsu đã trách họ:“Các người tìm Ta không phải vì
các người đã thấy dấu lạ, nhưng vì các người đã được ăn bánh
no nê”.
Tiếp theo dòng chảy đó, Đức Giêsu đã mạc khải để giúp họ
trực tiếp đi vào thẳng nội dung, trọng tâm của vấn đề, đó
là: "Chính tôi là Bánh Hằng Sống. Ai đến với Tôi, không hề
phải đói; Ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ".
Trong đời sống đạo của chúng ta hôm nay, nhiều khi tin Chúa
vì có lợi chứ không phải lòng mến. Chúng ta vẫn cầu nguyện,
vẫn đi lễ, đọc kinh thường xuyên, nhưng tin và đón nhận thánh
ý Chúa, nhất là khi thử thách, đau khổ và thất bại trong cuộc
đời thì lại là chuyện rất khó chấp nhận! Những lúc như thế,
phải chăng chúng ta cũng thực dụng không kém những người
Dothái và đôi khi chẳng khác gì thằng Bờm trong câu chuyện
trên!
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng tin vững
mạnh, để trong cuộc sống, chúng con biết tìm Nước Trời
trước hết, còn mọi chuyện khác, Chúa sẽ ban cho sau. Xin
cho chúng con biết đặt ra cho mình những bậc thang giá trị
dưới con mắt đức tin, để chúng con không như những người
Do thái khi xưa. Amen.
THỨ TƯ
SỐNG ĐỨC TIN CÁCH TRƯỞNG THÀNH
(Ga 6, 35-40)
Tin vào Đức Giêsu có nghĩa là đến với Ngài. Không chỉ dừng
lại ở đó, mà chúng ta còn được mời gọi đi xa hơn nữa để đón
nhận, tức là thông dự vào sự sống thần linh của Ngài bằng việc
đón nhận chính Ngài.
Đây cũng chính là lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin
Mừng hôm nay: “Ai thấy người Con và tin vào người Con, thì
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau
hết" (Ga 6, 40).

Tại sao Đức Giêsu phải tuyên bố như vậy? Thưa, bởi vì Ngài
thấy lòng trai dạ đá nơi những người Dothái và họ đi tìm Ngài
vì của ăn hư nát chứ không phải là của ăn tinh thần, tức là sự
sống đời đời.
Lối sống và lựa chọn của người Dothái khi xưa cũng chính là
lối sống và lựa chọn của nhiều người trong chúng ta! Nhiều
khi chúng ta sẵn sàng bỏ lễ, bỏ nhà thờ chỉ vì mớ rau, củ hành,
củ tỏi, con cá, con tôm, hay cũng có khi chỉ vì một nhu cầu
nào đó rất tầm thường mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi...!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống đức tin cách
trưởng thành. Tức là sống cho Đức Kitô và vì Đức Kitô. Quả
thật: “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời
miệng Thiên Chúa phán ra”.

Muốn được như thế, chúng ta phải bỏ qua lối sống thực dụng,
phải sống vượt lên trên những gì là vật chất, hẹp hòi, ích kỷ
của mình. Có thế, con mắt đức tin của chúng ta mới nhận ra
những dấu chỉ thiêng liêng và lý trí của chúng ta mới trong
sáng để nhận biết điều gì quan trọng, điều gì thứ yếu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho ban chúng con ơn khôn ngoan để
chúng con biết lựa chọn điều cần thiết cho sự sống đời đời
hơn là những thứ chỉ nuôi được thân xác. Xin cho chúng
con biết quý trọng Bánh Hằng Sống chính là Thánh Thể
Chúa và siêng năng rước Chúa vào trong linh hồn với trọn
lòng mến. Amen.
THỨ NĂM
BÁNH TRƯỜNG SINH LÀ ĐỨC GIÊSU
(Ga 6,44-52)
Có một câu chuyện kể rằng: hai người yêu nhau tha thiết,
nhưng chàng trai có lệnh lên đường đi nhập ngũ trong thời
chiến. Bạn gái rất đau khổ, vì không biết đi như vậy, liệu có
sống xót trở về không? Vì thế, nàng khóc lóc thảm thiết! Tuy
nhiên, lệnh đã được ban, chàng không có cách nào khác, đành
lòng rời xa nàng để đi thi hành nhiệm vụ. Trước khi chia tay,
chàng tặng nàng một chiếc khăn mùi xoa với hoa văn thêu rất
đẹp. Nàng trân trọng đón nhận và lưu giữ kỷ vật ấy như là vật
thiêng thánh, và thi thoảng bỏ ra xem. Mỗi lần nhìn thấy khăn
đó, nàng có linh cảm như chàng đang ở trước mặt mình. Vì
thế, nàng có thể cười hay khóc rất tự nhiên, khiến nhiều người
không khỏi thắc mắc!

THỨ SÁU
TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
(Ga 6,53-60)
Tin Mừng hôm nay trình thuật lời tuyên bố của Đức Giêsu về
một vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp tới Ngài và tới tất cả
những ai tin Ngài, đó là “Bánh Hằng Sống”. Ngài không nói
quanh co bóng gió, nhưng rõ ràng minh bạch: “Tôi là bánh
hằng sống từ trời xuống”. Khi tuyên bố như thế, ngay sau đó,
Ngài liền khẳng định: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời” (Ga 6, 51).
Như một sự tiệm tiến, Đức Giêsu không chỉ ao ước, cũng như
không chỉ có ý định trở thành lương thực cho con người,
nhưng Ngài còn thực sự muốn và thực hiện điều đó. Vì thế,
Ngài nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho
thế gian được sống"; “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được
sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau
hết, Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại
trong người ấy” (x. Ga 6, 54-56).
Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu cho thấy, lương thực Ngài
ban tặng chính là lương thực Thần Linh, hoàn toàn khác biệt
với những thứ lương thực trong đời thường, bởi vì Bánh mà
Đức Giêsu trao ban chính là Ngài.

Như vậy, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cô gái có một
niềm tin mãnh liệt rằng: chiếc khăn ấy chính là hiện thân của
người yêu mà mình hết mực thương mến.

Khi trao ban cho con người chính bản thân mình, Đức Giêsu
mong muốn được trở thành nguồn nuôi sống và nhất là thông
truyền sự sống Thần Linh của Ngài cho nhân loại. Sự liên kết
này được thể hiện qua việc ăn Thịt và uống Máu Chúa trong
niềm tin. Chính vì thế, thánh Phaolô đã nhắc nhở tín hữu
Côrintô: “Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể
Chúa, là ăn và uống án phạt mình”.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi dân chúng tin
vào mình. Chỉ khi tin vào Ngài thì những lời Ngài dạy, mọi
việc Ngài làm mới thực sự có giá trị đối với họ. Vì “ai tin thì
được sự sống đời đời”.

Nói như thế, thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến việc chuẩn bị
và ý thức cách xứng đáng để tương xứng với hồng ân cao
trọng mà vì yêu, nên Đức Giêsu sẵn sàng trao hiến cho con
người.

Thật vậy, tin là điều kiện cần phải có để được lãnh nhận hiệu
quả siêu nhiên. Nếu không tin, mọi chuyện trở nên vô bổ vì
không có sự tương tác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con hiểu được
sự cao trọng của Bí tích Thánh Thể và ý thức được giá trị
của việc đón nhận Mình Máu Thánh Chúa để được sống đời
đời. Amen.

Khi mời gọi dân chúng tin vào mình để được sống đời đời,
Đức Giêsu đã dần dần khai mở và dẫn họ đến xác tín vào Bí
tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này.
Lời xác định “Tôi là bánh trường sinh” là lời mạc khải rất đặc
biệt trong Tin Mừng Gioan. Bởi vì đây là lời quả quyết cụ thể,
chính xác, chắc chắn.

Vì thế, ngày nay, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta cần xác tín
mạnh mẽ niềm tin vào sự hiện diện toàn vẹn của Đức Giêsu
nơi hình bánh và hình rượu. Từ đó, chúng ta yêu mến, cung
kính và đón nhận để chúng ta được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thịt Chúa thật là của ăn, Máu
Chúa thật là của uống. Xin cho chúng con và mọi người biết
siêng năng tôn thờ sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích cao
trọng này, để như một bảo chứng cho sự sống mai ngày trên
Thiên Quốc. Amen.

THỨ BẨY
“CHÚNG CON CÓ MUỐN BỎ THẦY MÀ ĐI KHÔNG?”
(Ga 6,61-70)
Lịch sử Giáo Hội vào những thế kỷ đầu, người Công Giáo gặp
muôn vàn khó khăn do hoàng đế Rôma gây nên. Lịch sử Giáo
Hội Công Giáo Việt Nam cũng không nằm ngoài nỗi khó khăn
đó!
Tuy nhiên, sự cương trực, thẳng thắn và dứt khoát đã làm cho
các bậc anh hùng, tổ tiên của chúng ta trung thành với Chúa
cách trọn vẹn.
Nói về sự can trường của các vị tử đạo, người ta có kể đến câu
chuyện của Giáo phụ Policarpo: khi đám lính đã bắt được ngài,
họ điệu ngài ra tòa xét xử và buộc ngài phải từ bỏ Đức Giêsu,
chối bỏ niềm tin của ngài vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, cụ già
gần 90 tuổi đã tuyên bố cách dứt khoát: “86 năm tôi theo Đức
Giêsu, Ngài không bao giờ phụ bạc tôi, làm sao các ông lại
bảo tôi phản bội Ngài...?”.
Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy thái độ dứt khoát là điều

kiện cần để sống đời sống chứng nhân. Đây cũng là điều mà
Đức Giêsu đòi hỏi các Tông đồ và tất cả những ai muốn bước
theo Ngài. Vì thế, khi có một số môn đệ đã bỏ Đức Giêsu vì
những lời tuyên bố của Ngài về Bánh Hằng Sống, và cụ thể
chính là sự trao ban Thịt và Máu của Ngài để cho những ai tin
và ăn thì được sống đời đời.
Thấy có người bỏ cuộc, Đức Giêsu đã lên tiếng hỏi trực tiếp
các Tông đồ là những người mà Ngài sẽ trao phó sứ mạng loan
báo Tin Mừng Nước Trời cho mọi người, Ngài hỏi: “Còn các
con, các con có muốn bỏ Thầy không?” Phêrô đại diện cho
anh em thưa với Thầy: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết
theo ai?".
Khi hỏi như thế, Đức Giêsu muốn cho các ông hiểu rằng:
muốn theo và làm chứng cho Ngài thì phải có thái độ dứt
khoát. Không được lập lờ...!
Như vậy qua câu trả lời của thánh Phêrô, chúng ta thấy một
cuộc tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào Thầy của mình. Tin
Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế, bỏ Thầy,

chúng con biết theo ai?
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm,
trung thành và xác tín thật mạnh mẽ niềm tin của mình nơi
Chúa. Chỉ có Chúa mới là niềm vui, bình an và hạnh phúc đích
thực, và cũng chỉ có mình Ngài mới ban cho chúng ta sự sống
đời đời. Ngoài Ngài ra, chúng ta không có chúa nào khác có
thể ban cho chúng ta những thứ đó.
Mong sao, mỗi người chúng ta hãy có tâm tình như thánh
Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có những
lời ban sự sống đời đời".
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ngày càng gắn bó mật
thiết với Chúa như các Tông đồ khi xưa, để dù có gặp phải
những khó khăn, chúng con vẫn dứt khoát nói không với
những gì trái ngược với đức tin và sẵn sàng sống chết cho
niềm xác tín của mình vào Chúa để xứng đáng được Chúa
ân thưởng trong cuộc sống mai hậu. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

THIRD SUNDAY OF EASTER, CYCLE B
First Reading: Acts of the Apostles 3:13-15,17-19
Peter preaches that Jesus has been raised from the dead and
calls upon the people to repent.
Responsorial Psalm: Psalm 4:2,4,7-8,9
A prayer seeking God’s favor
Second Reading: 1 John 2:1-5a
Those who know God keep his commandments.
Gospel Reading: Luke 24:35-48
Jesus appears again to his disciples and shares a meal with
them.
Background on the Gospel Reading
On the third Sunday of Easter, we continue to hear Gospel
accounts of Jesus’ appearances to his disciples following his
Resurrection. Today’s reading, taken from the Gospel of Luke,
follows immediately after the report of Jesus' appearance to
his disciples on the road to Emmaus. This is the event being
recounted by the disciples in the opening verse of today’s
Gospel.
Consistently in the reports of Jesus’ post-Resurrection
appearances, Jesus greets his disciples with the words, “Peace
be with you.” This is a most appropriate greeting. The
disciples have witnessed the death of someone they loved, and
they now fear for their own lives as well. Peace is what they
need more than anything else. Jesus often connects this
greeting of peace with another gift—forgiveness. In today’s
Gospel, this connection is made in the final verses.
Even as they hear Jesus’ greeting of peace, the disciples are
startled and terrified. They are uncertain about what to make
of the figure before them and, quite understandably, they
mistake Jesus for a ghost. Yet the figure before them is not a
ghost; Jesus invites them to experience his resurrected body
with their senses, to look and to touch. The figure before them
is flesh and bone, still bearing the marks of crucifixion.
Although the disciples cannot forget his suffering and death,
peace begins to take root in their hearts, as their fears turn to
joy and amazement.
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Jesus eats with his disciples. The disciples have known Jesus
best through the meals that he has shared with them.
Descriptions of these meals are a defining element of Luke’s
Gospel. By eating with his disciples after his Resurrection,
Jesus recalls all these meals, and most importantly, he recalls
the Last Supper.
Luke’s report of the Last Supper and the meals that Jesus
shared after his Resurrection unveil for us the significance of
the Eucharist. Having shared a meal with his disciples, Jesus
now uncovers for them the significance of what was written
about him in the Scriptures. So, too, our celebration of the
Mass is an encounter with Jesus, through the Word and the
Sacrament of the Eucharist. As Jesus commissions his
disciples to be witnesses to what Scriptures foretold, our
celebration of the Eucharist commissions us. Like the
disciples, we are sent to announce the good news of Jesus’
forgiveness of sins.
Family Connection
Family life is strengthened through storytelling and shared
meal times. In a similar way, Christian life is sustained by
God’s word in Scripture and by Christ’s presence in the
Eucharist. We are especially sustained in our faith through our
weekly celebration of Mass. Today’s Gospel reading reminds
us that the Scripture and the Eucharist are given to us so that
our acts of bearing witness to Christ might be strengthened.
As you gather as a family, ask each person to share their
favorite story about your family. Talk about the importance of
these memories about your family life and the importance of
the meals you have shared together as a family. Recall that
these stories and meals strengthen the love you share. In a
similar way, our Christian life is strengthened by sharing
God’s Word and the Eucharist at Mass. Read together today’s
Gospel, Luke 24:35-48. Discuss the mission that Jesus gave to
his disciples after their shared meal. The Eucharist also sends
us to be Christ’s witnesses in the world today. Conclude by
praying together that we will be strengthened by God’s word
and by Jesus’ presence in the Eucharist to be witnesses to
Christ. Pray together Tantum Ergo or today’s psalm, Psalm 4.
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