CHÚA NHẬT
LỄ LÁ
NĂM B
Palm Sunday

Ngày 25 tháng 3
năm 2018

THẬT, NGƯỜI NÀY LÀ CON THIÊN CHÚA
(Mc 14, 1-72 ; 15,1- 47)

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
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

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Chúa nhật Lễ Lá năm B hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta đọc và nghe
bài Thương Khó theo thánh Marcô. Tác giả Tin Mừng đã làm nổi bật lời của
viên sĩ quan Rôma, người ngoại quốc, sau khi tham dự vào số những người
hành quyết Chúa Giêsu, chứng kiến tận mắt cảnh Chúa bị đánh đòn, bị ngược
đãi, bị treo trên thập tự giá và trút hơn thở, ông đã phải thốt lên cách ngạc
nhiên: “Thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39).
Câu “Thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39) không phải dễ để viên sĩ
quan tuyên xưng như thế. Anh đã thấy gì nơi khuôn mặt hầu như không còn
hình dạng người ta nữa, để đưa ra một tuyên bố như vậy. Bằng mọi cách, anh
phải khám phá ra Chúa Giêsu là người vô tội, bị bỏ rơi, và thậm chí bị phản
bội; hay có thể là một con người bị đối xử không công bằng trong một xã hội
bất công; Người không hề mở miệng, chịu đau khổ mà chẳng than van, chấp
nhận mọi sự xảy đến cho mình, thật không hiểu nổi. Có lẽ, viên sĩ quan này cảm
thấy mình là một kẻ đồng lõa với sự bất công khi thấy người vô tội mà anh
không giơ ít là một ngón tay lên để ngăn chặn nó, anh nghĩ mình giống như bao
người đã rửa tay trước những khó khăn của người khác.
Hình ảnh của viên sĩ quan người Rôma là hình ảnh của người có cái nhìn với
lòng thương xót. Cùng lúc đó, niềm tin của một người ngoại đạo được tuyên
xưng. Chúa Giêsu là Đấng vô tội, đã bị đánh đòn, bị bỏ rơi và bị giết chết, đồng
thời, anh tin vào ý nghĩa sâu xa của sứ mạng, với “cái còn lại của tình yêu” và
tin vào ý nghĩa sứ mệnh cao cả của Chúa, mà những vết thương còn hằn trên
thân xác là bằng chứng.
Nhưng trước khi những điều điều trên xảy đến, Chúa Giêsu đã tiến
vào Giêrusalem và được dân chúng tung hô là Đấng nhân danh Chúa mà đến
(x.Mc 11,9). Hôm nay, chúng ta cũng hô cũng hát, nhưng tiếng hô hát của
chúng ta không phải là ảo tưởng và vô thức, giống như của dân thành Giêrusalem xưa. Lời tung hô của chúng ta hướng về Đấng đã trải qua thử thách đến nỗi
hiến thân hoàn toàn và đã chiến thắng.
Sau cùng, nếu khi xưa dân chúng cầm cành lá dừa vừa đi vừa hát, họ còn trải áo
lót đường Chúa đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ không trải áo hoặc càm cành lá vô
tri, những cành cây chỉ làm vui mắt trong chốc lát. Bước vào Tuần Thánh,
chúng ta giục lòng tin thật, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật
và là người thật, là Đấng đã chịu đau khổ, chịu chết và đã sống lại để cứu chuộc
chúng ta. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ HỌC
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4, Trường Mẫu Tâm nghỉ mừng Chúa Phục Sinh và sẽ không
có Thánh Lễ 2:30 trưa.

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:
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
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Nguyễn Hân
832.668.4169
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

CUNG NGHINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật, ngày 8 tháng 4 lúc 6 giờ 15 chiều, Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương Xót
Chúa.
Lưu ý: Các Hội Đoàn mặc Đồng Phục và mang Kỳ Đoàn.
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay 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. Đóng tiền DSF để trợ giúp các anh
chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người
quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám
Mục. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
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.
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ HOUSTON KHUYẾN CÁO
Hội Đồng Thành phố Houston liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ và khuyến cáo như sau:
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
Trong khuôn viên của Giáo Xứ chỉ được lái xe tối đa là 5 mph. Các đường xe chạy
trong khuôn viên Giáo Xứ là đường một chiều. Để tránh tai nạn và giúp cho giao thông
trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một chiều bên
phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về
cho Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% tổng số tiền
trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng
Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $17,624 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
BÁO CÁO
TIỆC TẤT NIÊN
GÂY QUỸ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Thu Nhập: $109,455.00
Tổng Chi: -$34,134.35
Vào Quỹ: $74,320.65

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969

Giáo Xứ chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH
VÀ
THÁNH LỄ PHỤC SINH
Tuần Thánh
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: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH

Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 26 tháng 3
Thứ Ba, ngày 27 tháng 3
Thứ Tư, ngày 28 tháng 3

7:00 PM
7:00 PM
8:15 PM

Thứ Năm, ngày 29 tháng 3:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện 14 Đàng Thánh Giá
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 3
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579

*Thánh Lễ Chúa Phục Sinh

Hilton Americas Hotel
July 20-22, 2018

Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062

Ban Kiến Thiết
832.978.4542

Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

"CHOSEN"

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Nguyễn Mậu Bình

8:30 PM

Archdiocesan Youth Conference
2018

Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

7:30 PM

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4

Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.858.2548
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

3:00 PM

Register: https://archgh.cvent.com/AYC2018
Parish voucher code: 7230CTIW2018
or contact Parish Office: 281.495.8133
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SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Lời Chúa: “Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà
cho người nghèo khó” (Ga 12, 1-11)

Chúa đã cảnh báo. Còn về phần Giuđa, đáng lẽ những lời
đánh động của Chúa Giêsu phải là cơ hội cuối cùng để ông
biết dừng lại thái độ phản bội, nhưng ông vẫn dửng dưng như
nói đến ai chứ không )phải là mình. Bề ngoài ông phớt tỉnh
như không biết, khiến cho anh em không chút nghi ngờ ,
tưởng ông đi làm nhiệm vụ gì đó do Chúa dặn dò,
nhưng không ngờ rằng ông ra đi thực hiện toan tính bán nộp
Thầy mình.
Từ một em thiếu nhi phạm một lỗi nhỏ ,cho đến một người
lớn trưởng thành, tất cả đều đưa ra câu trả lời : “ Không phải
tôi! Ai vậy ?”. Có rất ít người biết thành tâm nhận lỗi. Việc từ
chối không nhận lỗi đã trở thành quá quen thuộc, “không có
gì là ồn ào,chuyện nhỏ”, nhất là “không chết chóc cho ai cả”,
ngoại trừ chính mình.
·
“Không phải tôi” điệp khúc được lặp lại mỗi lần chúng
con phủi tay, đổ vấy trách nhiệm cho anh em của mình, và
không hề mảy may áy náy hay cảm thấy xấu hổ vì những việc
làm tắc trách, gây thiệt hại cho xã hội hay anh em mình.
·
“Không phải tôi” là hành động đưa tay đấm ngực người
khi miệng chúng con hằng ngày không ngớt đọc kinh cáo
mình “lỗi tại tôi mọi đàng”. Thật xấu hổ và trơ trẽn cho
những con người “tán tận lương tâm” lợi dụng “cái ghế” của
mình để kết án, lọc lừa, bóp cổ anh em, mà cứ “gỉa điếc làm
ngơ” như mình là người trong sạch và vô tội.
·
“Không phải tôi” là chuyện hằng ngày xảy ra trong mọi
cảnh vực xã hội, gia đình khi mà đạo đức con người ngày
càng xuống cấp, khi cái ác đang thắng thế, và người lương
thiện chịu thiệt thòi.
Đối diện với Lời Chúa, mỗi người phải khiêm nhường xét lại
mình. Trước những sai phạm của người khác, thái độ khôn
ngoan cũng là nhìn lại mình trước hết để cảnh giác kẻo lại rơi
vào hố sâu tội lỗi .Cần đấm ngực mình trước khi đấm ngực
người khác, đó là lời mời gọi của Mùa Chay Thánh.

Suy niệm:
Khi người ta chỉ nghĩ đến mình và khép kín trong vỏ ốc ích
kỷ, họ dễ trở nên mù quáng ngay trong chính suy tưởng và
hành động của mình.
Giuđa đã trở nên mù quáng vì tính tham lam tiền bạc. Ông
tỏ ra thương người nghèo nhưng bên trong đầy tính toán vụ
lợi ích kỷ. Ông không cưỡng lại được sức quyến rũ của tiền
bạc nên đã trở thành kẻ biển lận, bần tiện và tiểu nhân.Bên
ngoài ông tỏ ra thương người với một khuôn mặt nhân ái ,
nhưng bên trong lại che giấu cả một tấm lòng ghen ghét đố
kỵ. Ông chỉ biết phục vụ chính mình thay vì phục vụ Chúa và
tha nhân để rồi ông đã trở thành kẻ mù quáng, phản bội ngay
cả chính Thầy mình.
Bước vào tuần thánh, mỗi người chúng ta được mời gọi đi
vào con đường thập gía của Chúa Giêsu.
· Đi lại con đường thập gía của Chúa để mỗi người biết cố
gắng thoát ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của chính mình để sẵn
sàng quảng đại quên mình phục vụ tha nhân.
· Đi lại con đường thập gía của Chúa để giúp mỗi người
trong chúng ta đoạn tuyệt những đam mê tội lỗi, những
ham muốn thế trần, để biết chọn Chúa làm gia nghiệp
vĩnh hằng cho đời mình.
· Đi lại con đường thập gía của Chúa mỗi ngày là cố gắng
từ bỏ chính mình để vươn lên và tiến tới đỉnh cao của sự
tận hiến trọn vẹn cho tình yêu Đức Kitô.
· Và trong ánh sáng phục sinh, chúng ta sẽ thoát ra khỏi
sự mù quáng tăm tối của sự chết, để đón nhận đời sống
mới trong Đấng Phục Sinh.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, lòng tham của con người vẫn được ví như “chiếc
thùng rỗng đáy”. Người ta sẵn sàng lạm dụng và nhân danh
tất cả, kể cả lòng nhân ái và ngay cả vinh danh Chúa để thu
lợi, củng cố địa vị cho mình. Còn việc lo cho anh em, phải
chia sẻ với anh em, thì con người lại thích “phân tích, mổ xẻ,
bới móc” hầu “chí công vô tư”, nhằm thu nhập thêm lợi
nhuận cho mình . Thật bỉ ổi và trơ trẽn cho lòng tốt của con
người khi đối xử với nhau! . Xin hãy đóng đanh tính ích kỷ, vụ
lợi của chúng con vào thập gía của Chúa, để chúng con biết
sống quảng đại chia sẻ với anh em mình. Amen.

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật khó mà giơ tay lên để đấm ngực mình
khi chúng con mắc lầm lỗi. Thường chúng con sẽ tìm mọi
cách, tìm đủ lí do để “chạy tội”, bào chữa cho mình, thậm chí
tìm cách đổ vấy cho người khác. Và đó chính là môi trường
thuận tiện cho mọi hành vi gian ác, tham nhũng, làm đảo lộn
đạo đức ở đời. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn và thẳng
thắn nhận ra lầm lỗi của mình, để sám hối ăn năn, đổi mới
cuộc sống, để đáng được ơn tha thứ và có cơ hội đón nhận ơn
cứu độ của Chúa. Amen.

THỨ BA TUẦN THÁNH
Lời Chúa: “Một người trong các con sẽ nộp Thầy…Thưa
Thầy, ai vậy?” (Ga 13, 21-33. 36-38)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Lời Chúa: “Thầy nói thật với các con: có một người trong
các con sẽ nộp Thầy” (Mt 26, 14-25)
(
Suy niệm:
Giuđa Iscariôt thường được coi là biểu tượng cho sự phản
bội.
Trên đời có lắm dạng phản bội: vợ chồng phản bội nhau,
cha mẹ đánh lừa con cái, con cái dối gạt cha mẹ, bạn bè sống
không thật lòng, bạn hàng lừa đảo, xù nợ.Giuđa Iscariôt đã
dùng chính ân huệ Thầy ban cho để làm hại Thầy. Giuđa đã
lợi dụng sự thân quen với Chúa để làm hại Chúa. Giuđa đã
bán sự hiểu biết, bán sự thân nghĩa với Chúa Giêsu để lấy 30
đồng bạc. Tiền bạc đã làm mờ tâm trí khiến Giuđa không còn
nhận ra sự đáng quí, đáng yêu nơi thầy Giêsu. Ông đánh giá

Suy niệm:
“Không phải tôi!Ai vậy ?” Đó là điệp khúc, “bài ca muôn
thuở không bao giờ quên” mà con người thường đưa ra để
chống chế cho mình hoặc để tránh né trách nhiệm.
Trước câu tuyên bố của Chúa Giêsu về việc một người
trong nhóm sẽ nộp Ngài, các môn đệ đã vội tìm xem ai là kẻ
phản bội đáng lên án đó. Những kẻ nghĩ mình vô tội đang cố
tìm ra kẻ có tội. Chính Phêrô đã nhanh nhẩu tìm cho ra kẻ tán
tận lương tâm đó và khẳng khái xác quyết với Chúa về lòng
trung thành sẵn sàng sống chết với Thầy của mình. Nhưng rồi
sau đó ai cũng biết sự việc Phêrô chối Thầy, đúng như lời
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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Chúa bằng giá mua một người nô lệ! Người đời có thật nhiều
danh ngôn tục ngữ nói về tiền bạc
·
“Đồng tiền đâm toạc tờ giấy! ”Tráo trở, lật lọng, gian
lận.“Tất tận cả” đều đến từ những đồng tiền bẩn thỉu và gian
ác.Chân lí bao giờ cũng đứng về phía người có tiền có bạc
“Miệng người giầu có gang có thép” hoặc “mạnh vì gạo, bạo
vì tiền” là thế. Mặt trái của đống tiền là “bạc! ”
·
“Tiền bạc là tiên là phật! ”. Hơn bao giờ hết, với nền
kinh tế thị trường hiện tại, đồng tiền thống lãnh mọi lãnh vực ,
từ nhân đạo cho đến kinh tế, từ chính trị cho đến mọi hình
thức ngoại giao. Đồng tiền trở thành “kẻ thống soái”, “kẻ
mạnh”để có thể biến “lũng nên đồi”, từ “con vịt xấu xí nên
con thiên nga tuyệt mỹ”. Đồng tiền đã trở “thành tiên thành
phật”, như một thứ thần mà từ già đến trẻ ai cũng muốn sở
hữu . “Tiền bạc là sức khoẻ của tuổi già, sức bật của tuổi trẻ,
nấc thang của danh vọng”. Có được đồng tiền trong tay, ai
thấy cũng đều ham. Và chắc chắn Chúa sẽ không còn chỗ
đứng để chen chân trong tâm hồn những con người tham lam,
chất đầy tiền của. “Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa
mà lại làm tôi tiền của được”là thế !
·
“Thấy tiền tối mắt lại! ”. Đồng tiền có một sức mạnh
vượt bậc. Một khi nó là “ông chủ”, nó sẽ khiến cho con mắt
chúng ta tối sầm lại và biến chúng ta trở thành “kẻ nô lệ”. Với
sức mạnh của nó, đồng tiền sẽ “đốt cháy” lương tri, khiến
người ta có thể trở thành kẻ liều lĩnh để bán rẻ lương tâm,
lòng đạo đức để trở thành kẻ bỉ ổi nhất. Sức mạnh của nó còn
làm mờ, nếu không muốn nói, làm thui chột sự nhạy cảm của
con tim, biến con người trở thành gỗ đá, kẻ xa lạ với chính
anh em ruột thịt mình.
Chuyện Giuđa nhắc nhở ta đừng biến mình thành kẻ phản
bội. Danh lợi thú đời này luôn là những cám dỗ thật ngọt ngào
khiến con người phản bội nhau và phản bội Chúa. Danh dự,
lợi lộc, niềm vui trần gian, trong mức độ nào đó, là động lực
giúp con người thăng tiến. Nó chỉ trở thành nguy hiểm khi
chúng ta coi chúng là mục đích cuộc đời. Chỉ có vinh danh
Chúa, lợi lộc thiêng liêng và niềm vui trong Chúa mới là mục
tiêu đích thực cho cuộc sống chúng ta. Đừng lạm dụng những
ân huệ Chúa ban cho chúng ta như sức khỏe, sắc đẹp, tuổi đời,
tài trí… mà làm những điều phiền lòng Chúa. Đừng bỉ ổi như
Giuđa: phản thầy, phản bạn, phản cả Chúa là đại ân nhân đời
mình.

môn đệ . Chúa Giêsu đã yêu thương con người đến cùng, nên
đã cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ : “Này là
Mình Thầy” : Đó là tình yêu tự hiến, hy sinh chính mình để
cho nhân loại được sống. Chúa Giêsu yêu thương đến cùng
nên đã chấp nhận chịu chết đau thương trên thập giá : Đó là
tình yêu cao cả, từ bỏ ý riêng hoàn toàn để thực hiện ý Chúa
Cha. “Xin cất chén này xa Con, nhưng đừng vì ý Con, mà
hoàn toàn tuân theo thánh ý Cha”. Như thế, yêu đến cùng là
một tình yêu đích thực và đã làm nên những điều kỳ diệu.
·
“Yêu đến cùng” là sống trọn vẹn, là “chơi xả láng”. Đó
chính là từ ngữ mà Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả về cách
sống của Chúa Giêsu đối với các Môn Đệ của Mình và cho cả
chúng ta. Tình yêu ấy muốn trao ban tất cả những gì là tốt
đẹp, là thiện hảo nhất cho người mình yêu mến. Ngài đã
không giữ lại cho mình cái gì, dù là cả sinh mạng. Ngài hiến
thân để trở thành của lễ toàn hảo dâng lên Chúa Cha hầu
mong cứu chuộc con người khỏi thần chết và sự dữ. Tình yêu
ấy kêu mời chúng ta hãy biết thể hiện tình yêu cách trọn vẹn,
không tính toán đối với anh em mình.
·
“Yêu đến cùng” là quỳ gối xuống, trở thành kẻ tôi đòi,
chấp nhận thân phận của một người phục vụ để cho mong cho
anh em được lớn lên. “Không còn vẻ hình hài, dáng dấp oai
phong” nhưng trở nên “Con chiên gánh tội trần gian”. Học
chữ “yêu” của Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta sống quảng
đại, sẵn sàng chia sẻ, chịu thua lỗ, để anh em mình “được lời”.
Sống chữ “yêu” của Chúa, chúng ta hãy tập cho mình thái độ
“cúi mình, uốn cong lưng xuống” để phục vụ và sống vì, sống
cho anh em.
·
“Yêu đến cùng” là chết để cho anh em mình sống. Chúa
đã từng dạy và nêu gương cho tất cả chúng ta về một tình yêu
tận hiến hoàn toàn. Ngài đã trở nên chiếc bánh cho mọi người
ăn, trở nên máu cho mọi người uống. “Ngài hiến thân vì và
cho tất cả chúng ta” bằng chính cái chết của mình. Và “Không
có tình yêu nào cao quí cho bằng người dám hiến thân vì
người mình yêu”. Tình yêu của Chúa đã đi đến tuyệt đỉnh, để
như hạt lúa bị chôn vùi, thối đi, để con người chúng ta có
được mùa gặt bội thu.
Hôm nay, bắt chước thái độ “Yêu đến cùng” của Chúa, là
chúng ta biết khiêm tốn phục vụ trong những điều nhỏ bé
nhất một cách vô vị lợi. Yêu đến cùng là quảng đại dấn
thân vì Tin Mừng, chấp nhận sống cảnh âm thầm, vô
danh. Yêu đến cùng là sẵn sàng chấp nhận phần thiệt thòi
để người khác được nhiều phần lợi hơn. Yêu đến cùng đòi
hỏi quảng đại hy sinh theo gương Chúa Giêsu: chủ
nhân trở thành tôi tớ bằng cách tự nguyện phục vụ, Thiên
Chúa trở thành “kẻ tội đồ” để mang lại sự sống cho kẻ tin.
Yêu đến cùng không chỉ có tấm lòng nhưng là thể hiện
tấm lòng bằng hành động cụ thể, nghĩa là không chỉ làm
những việc từ thiện, mà làm việc bác ái với tấm lòng yêu
thương chân thành và quảng đại.

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, sống trên đời “không tiền không bạc” thật khó sống.
Tiền bạc trong lịch sử con người, chỉ là một thứ phương tiện để
trao đổi, buôn bán; nhưng với thế hệ con người chúng con hôm
nay, đã trở thành một thứ thần tượng, là một thứ “cân đo đong
đếm” cho mọi gía trị ở đời, cho cả chỗ đứng trong xã hội . Con
người chúng con đã “quỳ xuống để bái lạy ma quỷ” hầu mong
có tất cả. Chúng con đã đánh mất chính mình để tình nguyện
làm kẻ nô lệ cho tiền bạc. Xin giúp chúng con tỉnh thức và biết
dùng tiền của như là phương tiện giúp mình đạt được những
gía trị thiêng liêng cao quí hơn. Amen.

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa “yêu đến cùng” của Chúa là giáo lý, là giới răn
yêu thương mà Chúa đã rao giảng và đã sống. Cuộc sống và
cả cuộc đời của Chúa là một hành trình của yêu thương, của
cho đi: sống vì, sống cho tha nhân, mà chẳng nghĩ đến mình,
ngay cả sinh mạng. Như hạt lúa được gieo vào lòng đất, Chúa
hoàn toàn tự huỷ để cho con người chúng con được sống. Xin
giúp chúng con biết sống cho nhau, vi lợi ích của nhau, để
chúng con tiếp nối sứ mạng “yêu đến cùng” của Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Lời Chúa: “Ngài yêu thương họ đến cùng”(Ga 13, 1-15)
Suy niệm:
“Yêu đến cùng” theo cách của Chúa Giêsu là trao ban tất
cả, tận hiến tất cả,đến cả mạng sống mình.
Đó là một tình yêu vô vị lợi, không chút tính toán , không
mảy may vụ lợi, không ngần ngại quỳ xuống rửa chân cho các
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Lời Chúa: “Mọi sự đã hoàn tất. ” (Ga 18, 1-19. 42)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Lời Chúa “Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải
tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ của người Do
Thái” (Gioan 19, 40)

Suy niệm:
Thập gía là con đường duy nhất mà Chúa chọn để cứu chuộc
con người.
Thập gía là con đường hẹp của Tin Mừng mà Chúa đã đi qua,
để những ai muốn đến với Ngài, cũng phải vác thập gía mình
hằng ngày mà theo Ngài.

Suy Niệm:
“Mọi sự đã hoàn tất” Lời nói cuối cùng của một con người
với tên gọi là Giêsu Nagiareth. Con Thiên Chúa đã ra khỏi
kiếp người “đầy mâu thuẫn và cạm bẫy”. Ngài không còn hiện
diện thể lý để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và gặp gỡ Ngài
bằng xương bằng thịt nữa. Các Tông Đồ và mọi người thân
của Ngài phải đối diện với một sự mất mát, một lỗ hổng của
tình cảm không thể bù đắp được. Người đau khổ và mất mát
nhiều nhất chính là Mẹ Maria. Người Con mà Mẹ đã cưu
mang trong thân xác Mình, Người Con mà Mẹ đã dưỡng nuôi,
yêu thương nay không còn hiện diện, đã để lại trong tâm hồn
Mẹ một vực thẳm của thương tiếc, của xót xa. Người Con của
Mẹ suốt một đời chỉ biết đem tình thương trao ban cho mọi
người,không phân biệt sang hèn, yếu đau hay tật bệnh, nay đã
được đáp đền bằng sự vô ơn, bạc nghĩa.Thật quá đau xót và
buồn tủi dâng tràn trong tâm hồn Mẹ.
·
“Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn
Bà” (Lc. 2, 35). Lời tiên tri ngày xưa của cụ gìa Simêon đã
được ứng nghiệm một cách thật xót xa cho tâm hồn Mẹ. Sự
hiện diện thật ngắn ngủi của Chúa ở trần gian, những việc làm
và giáo lí yêu thương của Ngài thực sự đã trở thành “cái gai”
là chướng ngại cho những tâm hồn ích kỷ và tội lỗi. Thập gía,
những nắm đấm giơ lên và hô to : đóng đanh nó vào thập gía,
những đòn roi, mũi đinh đóng vào xác thịt Chúa, thực sự đã là
những mũi đòng làm tan nát trái tim Mẹ Maria. Thập gía đó,
những nắm đấm giơ cao ngày nào. . ngày nay vẫn còn đó, cho
mỗi lần con người chúng con phản bội và muốn loại trừ Chúa
ra khỏi thế giới tục hoá hôm nay. Những lưỡi gươm vẫn tiếp
tục đâm thấu trái tim Mẹ hằng ngày.
·
“Này Mẹ, đây là con Mẹ” (Gioan 19, 26-27). Lời trăn
trối cho con người chúng con trước giờ ra đi vào vĩnh cửu, thật
cảm động và đầy y nghĩa. Chúa đã trao ban người Mẹ yêu dấu
nhất cho con người, bởi Ngài hiểu rằng “ mồ cồi thật tội lắm ai
ơi! ”. Lịch sử Giáo Hội cho đến hôm nay, luôn được sự chăm
sóc, gìn giữ và bảo vệ một cách tốt nhất với tình mẫu tử của
một người mẹ. Mẹ luôn cảnh báo, thức tỉnh con người biết
sống trong tình thân ái với Thiên Chúa, để tránh cơn thịnh nộ
của Ngài.

·
Lối mòn của thập gía : là đau khổ, là nước mắt, là máu…
vẫn và đang là mời gọi tất cả chúng ta hằng ngày, hãy đóng
đinh chính thân xác mình, đóng đinh những đam mê, tội lỗi
của mình vào thập gía của Chúa, để chúng ta biết chết đi cho
chính mình mà sống cho Thiên Chúa. Thập giá vẫn mãi là tình
yêu Thiên Chúa . Nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào
Thập giá, những người chống đối vỗ tay vui mừng. Họ tưởng
rằng như thế là kết án và loại trừ được Chúa cùng với những
lời rao giảng yêu thương. Họ đâu biết rằng, chính họ đã tự kết
án mình. Cái chết của Chúa Giêsu làm rõ tội ác của con người,
và Thập giá là nơi bày tỏ những gì Thiên Chúa muốn nói với
con người, nơi thể hiện một tình yêu cao vời vĩ đại và vô bờ
bến. Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng Chúa Cha giao phó trên
thập gía “Ngày nào treo Ta lên, Ta kéo mọi sự lên với Ta”
· Thập giá Đức Kitô là Thập giá cứu độ. Với dân
ngoại, thập gía là sự điên rồ. Với người Do Thái, thập
gía là tội đồ. Còn với tất cả chúng ta, thập gía chính là
ơn cứu rỗi.Mỗi lần chúng ta nhìn lên Thập giá, đối
diện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta có dịp
để nhận ra con người thật của mình, con người tội
lỗi . Và cũng chẳng hơn gì, không chỉ có dân Do
Thái, mà cả chúng ta nữa, đã góp phần gây nên cái
chết của Chúa Giêsu.Cây Thập giá cũng không chỉ có
một lần trong lịch sử, mà ngày nay có rất nhiều cây
Thập giá được dựng lên, khi người ta tiếp tục đóng
đinh nhau bằng những mũi đinh chống đối, thù hận,
chia rẽ và khủng bố lẫn nhau. Nhận ra mình tội lỗi, là
nhận ra tình thương tha thứ của Chúa, để chúng ta
đừng làm khổ nhau nữa, hãy tha thứ cho nhau trong
sự cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ. Từ đó ta sẽ nhận
được ơn cứu độ từ Thập giá.
Trên thập gía, Chúa đã hoàn tất cuộc đời và sứ mạng cứu thế
của Mình. Của lễ hiến tế là chính thân thể và sinh mạng của
Chúa đã trở nên một của lễ vẹn toàn làm đẹp lòng Chúa Cha.
Thập gía đã trở thành phương dược đem lại sự sống cho con
người tội lỗi. Đau khổ của con người đã trở thành gía trị mang
lại ơn cứu độ, khi nó biết kết hợp và tháp nhập vào với gía
máu của Chúa trên thập gía.

Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, chỉ vì tội lỗi và sự gian trá của con người
chúng con, mà Con của Mẹ đã chịu treo trên thập gía. Và
cũng chính tội lỗi đó ngày nay cũng đang tiếp tục làm tan nát
trái tim Mẹ. Một lời ăn năn, vạn vạn lần thống hối, chúng con
xin tạ tội cùng Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống và ăn ở
thế nào cho đẹp lòng Chúa và khỏi phiền lòng Mẹ. Xin Mẹ
giúp chúng con biết sống thật hiếu thảo, vâng theo luật Chúa,
để luôn xứng đáng làm con cái của Mẹ. Amen

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm thân mình Chúa chịu treo trên
Thập giá, chúng con hiểu rằng Chúa muốn trao ban cho
chúng con trọn vẹn tình yêu của Chúa. Chúa đã không giữ lại
cho Mình, dù là một chút nước và máu trong con tim và ngay
cả tấm thân lành lặn. Xin cho chúng con cảm nghiệm được
tình yêu của Chúa mỗi lần ngắm nhìn lên thập gía. Xin đừng
để chúng con trở thành kẻ vô ơn, khi không biết sống xứng
đáng với những ân huệ thiêng liêng mà Chúa đã trao ban qua
mầu nhiệm thập gía của Chúa. Amen.
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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