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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
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
832.858.1597
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

BÊN BỜ GIẾNG GIACÓP
Hôm đó, Chúa Giêsu rời bỏ xứ Giuđêa,
bởi vì sự thành công của Người tại đây đã
làm cho bọn biệt phái bực bội và tức tối.
Đồng thời chính Người cũng không muốn
đi vào cuộc tranh chấp mà họ đã rắp tâm
gài bẫy cho Người. Bởi đó Người đi lên
Galilêa, băng qua miền Samaria. Và cũng
chính tại Samaria, đã xảy ra một cuộc gặp
gỡ, khởi đầu của việc rao giảng cho dân
ngoại trên toàn thế giới.
Mệt mỏi vì đường xa, Chúa Giêsu đã
ngồi nghỉ ở bờ giếng Giacóp, gần núi
Garisim. Đã từ 400 năm qua, vì kình địch
với người Do Thái, dân Samaria đã biến
ngọn núi này trở thành một ngọn núi
thánh để cạnh tranh với Giêrusalem. Thế
rồi một người phụ nữ đến kín nước và
Chúa Giêsu đã bắt chuyện với nàng.
Trong cuộc đối thoại ấy, Chúa Giêsu
muốn mượn hình ảnh nước tự nhiên trong
lòng giếng để tỏ lộ những chân lý siêu
nhiên và trao ban cho chúng ta một thứ
nước làm phát sinh sự sống vĩnh cửu, đó
là tình thương và ơn sủng của Người, hay
nói một cách mạnh mẽ hơn, chính Người
là thứ nước ban sự sống vĩnh cửu ấy.
Câu chuyện trên đây vốn được coi như
một điển hình về khoa sư phạm tuyệt vời
của Chúa đối với con người. Thực vậy,
Chúa thâm nhập vào tâm trí chúng ta, để
rồi sẽ làm nổ tung các giới hạn của nó,
bắt nó mở rộng cửa đón nhận những chân
lý cao cả hơn xuất phát từ Thiên Chúa,
chứ không phải từ con người.

sống. Do đó, phản ứng đầu tiên của người
phụ nữ đó là xin Thầy ban cho tôi thứ
nước ấy.
Rồi Chúa đã làm cho nàng thắc mắc hoàn
toàn khi thấy rằng Người nhìn thấy tận
đáy lòng nàng: Chị hãy về gọi chồng chị
lại đây. Lời đòi hỏi này đã đẩy người phụ
nữ vào một hoàn cảnh nan giải, bởi đó
nàng đã chuyển câu chuyện sang một
hướng khác. Nàng hỏi Người về việc thờ
phượng tại Giêrusalem, thì Chúa đã xác
quyết phải thờ phượng trong tinh thần và
trong chân lý. Nàng đề cập tới việc Đấng
Cứu Thế sẽ đến giải thoát. Dựa vào đó
Chúa Giêsu đã tự mạc khải mình ra:
Đấng ấy chính là Ta, người đang nói với
chị đây. Sau khi đã tin, người phụ nữ đã
đi kể lại những điều đã xảy ra và kêu mọi
người đến cùng Chúa.
Với chúng ta cũng thế, Chúa thường dùng
những cái cụ thể để giới thiệu với chúng
ta những thực tại siêu nhiên. Người hiện
diện thật gần gũi trong cuộc sống hằng
ngày của chúng ta. Điều quan trọng là
chúng ta có nhận biết Người hay không,
có chấp nhận rằng không phải chỉ có của
cải vật chất mới quan trọng, không phải
chỉ có nước tự nhiên nuôi sống phần xác,
mà hơn thế nữa, còn có một thứ nước siêu
nhiên làm phát sinh sự sống vĩnh cửu.
https://gpcantho.com/

Trước hết, Chúa Giêsu gợi óc tò mò tìm
hiểu những người phụ nữ. Muốn thế,
Người đã đặt mình vào mức độ bình
thường của đời sống hằng ngày. Từ hành
động kín nước cua người phụ nữ, Người
làm cho nàng thấy được rằng: không phải
chỉ có thứ nước tự nhiên và những thực
tại vật chất mới là quan trọng cho đời
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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
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

TRƯỜNG MẪU TÂM
Trường Mẫu Tâm nghỉ đến ngày 29 tháng 3 và sẽ không có Thánh Lễ 2:30 trưa.
TĨNH TÂM LỚP XƯNG TỘI LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Theo chỉ thị của Tổng Giáo Phận, Ban Giảng Huấn sẽ hoãn lại những buổi Tĩnh
Tâm cho các em. Các ngày Tĩnh Tâm mới sẽ được thông báo sau.
DSF 2020 (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
Mục Vụ hoặc Tài Chánh.
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần 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 quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
● SureMeal - 10%

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

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $15,145 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY và PHỤC SINH
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

28/2, 6/3, 13/3, 27/3, (*3/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*)

Tĩnh Tâm Mùa Chay

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

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3

***Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3: Thánh Lễ 6:00 pm***

Bí Tích Hòa Giải

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

Thứ Hai, ngày 16 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 17 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 23 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 24 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

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

7:00 PM-9:00 PM
7:00 PM-9:00 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 6 tháng 4
Thứ Ba, ngày 7 tháng 4
Thứ Tư, ngày 8 tháng 4

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

Thứ Năm, ngày 9 tháng 4:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

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
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
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

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

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4
*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 11 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

3:00 PM
7:30 PM

8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 4
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

713.240.2683
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SUY NIỆM TUẦN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. A
(Ga 4:5-42)
NƯỚC TRƯỜNG SINH.
Nước chính là nguồn sống. Tất cả mọi thụ tạo cần nước để
sinh sống và phát triển. Từ những thực vật nhỏ li ti đến những
loài động vật to lớn đều cần có nguồn nước để tiếp tục sinh xôi
nẩy nở. Vì nước là một trong những nguyên tố chính để nuôi
sống vạn vật. Đối với dân du mục ngày xưa, họ thường quây
quần bên suối nước hoặc nơi có giếng nước. Đây cũng là nơi
mọi người trong xóm làng tụ họp, gặp gỡ và truyện trò thông
tin.
Câu truyện dài của người phụ nữ Samaritanô gặp gỡ Chúa
Giêsu nơi giếng nước giúp chúng ta hiểu được sự quan trọng
của nguồn nước. Chúa Giêsu có cơ hội trò truyện với người
phụ nữ bên giếng nước. Chúa rất tế nhị trong đối thoại. Chúa
gợi truyện xin cô ta cho nước uống và từ đó Chúa tìm cách dẫn
cô ta ra khỏi con đường lầm lạc. Chúa cho cô ta nguồn nước
trường sinh. Uống vào sẽ không bao giờ khát. Đó là nhận biết
lòng nhân hậu của Chúa và sống trong ngồn chân lý đích thực.
Cuộc sống có biết bao khát khao. Người thì khao khát chân lý,
kẻ thì khao khát tự do, công bình, người thì khao khát yêu
thương và hạnh phúc. Tất cả những khao khát đó đều là biểu
hiện của một khát vọng thâm sâu. Khao khát về chân, thiện và
mỹ.
Từ khát nước bên bờ giếng, Chúa đã dẫn dắt người phụ nữ
khát khao chân lý. Chúa giúp cô ta nhìn được con người thật
của mình. Những khoái lạc trong cuộc sống bon chen càng làm
cô khát. Khát khao một cuộc sống chân thật và an bình. Cô đã
tìm thấy đường về để tôn thờ một Thiên Chúa trong tinh thần
và chân lý. Chúa đã khơi dạy tâm hồn cô ta như khơi dạy một
mảnh đất khô cằn. Có xới, có đau và có xót xa, nhưng nguồn
nước mới có thể thấm nhuần và trổ sinh bông trái tươi tốt.
Mùa chay tiếp tục kêu gọi chúng ta tìm về nguồn. Nguồn của
lòng từ bi thương xót. Nguồn của sự bình an. Chúa Giêsu đã
nói với người phụ nữ: “Nếu cô nhận biết ân huệ của Thiên
Chúa... Chúa sẽ ban cho cô nước hằng sống”. Cô đã nhận biết
ân huệ và cô đã đáp trả ân huệ. Cô bắt đầu ra đi loan tin vui
cho mọi người. Chúng ta đã lãnh nhận biết bao ân huệ Chúa
ban, chúng ta hãy tiếp tục ra đi loan tin vui ơn cứu độ cho mọi
người.
THỨ HAI
Luca 4: 24-30
Chúa Giêsu trở về quê Nazarét, Ngài vào hội đường giảng dạy
dân chúng. Ngài nói rằng: Không có một tiên tri nào được đón
nhận nơi quê hương mình. Chúa Giêsu buồn lòng vì dân làng
thiếu lòng tin nơi Chúa. Tâm hồn của họ bị khép kín và họ đã
không nhận ra Đấng Cứu Thế đang hiện diện giữa họ. Dân
chúng chỉ dựa vào những quan sát thường ngày và suy nghĩ
thiển cận để chứng tỏ sự hiểu biết của họ.
Dân làng cũng học biết Kinh Thánh và mong chờ Đấng Cứu
Thế. Họ nghĩ rằng Đấng Cứu Thế phải là người hùng mạnh và
có uy quyền đến từ cung điện nhà vua. Coi thường người cùng
quê, dân chúng đã không tiếp nhận Chúa Giêsu là tiên tri của
họ. Dù rằng Chúa đã làm nhiều phép lạ nhưng họ không nhận
ra dấu chỉ của Đấng được Xức Dầu.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Chúa Giêsu cảm thấy bức xúc vì sự cứng đầu của họ. Chúa đã
kể lại những sự kiện xảy ra trong thời Cựu Ước về tiên tri Êlia
và Êlisêo. Thời tiên tri Êlisêo, cũng có rất nhiều người phong
cùi trong Israel, nhưng chẳng có ai được chữa lành mà chỉ có
Naaman, người Syria. Họ nghe Chúa Giêsu nói thế, họ càng
phẫn nộ.
Chúa Giêsu đến giữa họ mà họ không biết. Biết rằng Chúa ban
ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho người Do Thái nhưng cho
hết mọi người.
THỨ BA
Mt. 18: 21-35
Chúa Giêsu nói rằng: Thầy không bảo con tha bảy lần nhưng
đến bảy mươi lần bảy. Tha thứ là một an huệ. Tha thứ và được
tha là liều thuốc tâm linh chữa lành nhiều bệnh trong tâm hồn.
Tha thứ thì không dễ. Người ta thường nói: Quá tam ba
bận. Tha thứ ba lần thôi là quá lắm rồi. Thánh Phêrô nghĩ rằng
tha thứ cho anh em đến bảy lần là hết cỡ rồi. Chúa Giêsu vượt
qua tỉ số tha thứ là bảy mươi lần bảy. Như vậy, Chúa sẽ tha và
tha thứ tất cả nếu con người biết hối lỗi quay về.
Đúng thế, Chúa tha thứ cho chúng ta nhiều lắm. Bao nhiêu lần
chúng ta phạm nhiều thứ tội, chúng ta chạy đến với tòa hòa
giải, chúng ta đều được Chúa thương tha thứ. Cho dù tội lỗi
của chúng ta có ngập tràn, Chúa vẫn tha. Mỗi khi chúng ta cầu
nguyện qua Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa tha tội cho
chúng ta và chúng ta cũng hứa sẽ tha thứ cho anh em.
Kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta thấy tha thứ thật khó.
Không phải vì chúng ta không muốn tha. Chúng ta muốn tha
cho anh em nhiều lắm nhưng chúng ta đòi điều kiện là phải xin
lỗi, phải đền bù và phải đính chính. Đôi khi chúng ta tha
nhưng chúng ta chẳng thể nào quên đi được.
Không thể tha thứ là chúng ta tự làm khổ chính mình. Chúng
ta cứ đeo đẳng những sự khổ đau mà không buông xuống
được.Tha thứ giúp chúng ta cho tâm hồn thanh thản và yêu
mến. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
THỨ TƯ
Mt. 5: 17-19
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy không đến để bãi bỏ lề
luật nhưng để kiện toàn. Chúa Giêsu đã làm thay đổi các thế
giữ các luật lệ. Chúa đưa tinh thần vào luật. Luật lệ không phải
là những điều bó buộc phải làm nhưng là luật giúp con

người sống trong tình Chúa và tình người. Luật lệ không
có tình yêu là luật què quặt.

Các nhà luật sĩ và biệt phái chấn vấn Chúa Giêsu về luật
giữ ngày Sabát, luật ăn chay, luật yêu thương, luật tha
thứ, luật công bằng và nhiều điều khoản liên quan đến
cầu nguyện và bác ái. Chúa Giêsu đã đưa tinh thần yêu
thương vào luật. Luật lệ được lập ra vì loài người chứ
không phải loài người vì luật. Luật lệ như hàng rào giữ
con người khỏi xa lạc.
Chúa Giêsu gạt bỏ những hình thức của luật. Nhiều người
giữ luật vì luật buộc. Họ không có thiếu đi tinh thần của
luật. Chúa đã kiện toàn tất cả các giới luật và thi hành
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cách tích cực. Giữ luật và yêu mến luật. Đối với Chúa
Giêsu, giữ ngày Sabát, không có nghĩa là cấm không
được làm điều này điều nọ mà hãy thực hiện các điều
lành và việc bác ái. Giới luật yêu thương tỏa khắp, yêu cả
kẻ thù. Luật tha thứ, tha đến tận cùng, không có giới hạn.

ban. Chim chóc trên trời ca hát tôn vinh Thiên Chúa. Thú
vật đồng hoang có những bản hòa ca nơi núi rừng ngợi
khen Thiên Chúa. Hoa cỏ đồng nội vươn mình khoe sắc
tạ ơn Thiên Chúa. Mây mưa và gió tuyết ngợi ca tình
Chúa.

Chúa đã kiện toàn các khoản luật và cống hiến cho luật
một tinh thần mới đầy ắp yêu thương và bao dung.

Con người có hai bổn phận mến Chúa yêu người. Hai
điều răn liên kết chặt chẽ không thể tách rời. Vì Chúa tạo
dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa
phú ban cho con người có hồn thiêng và trí khôn để nhận
biết và yêu mến Ngài và yêu thương anh em.

THỨ NĂM
Luca 11: 14-23
Đám đông thấy Chúa trừ qủy câm thì kinh ngạc, nhưng
lại cho rằng Chúa dựa vào quyền qủy vương mà trừ, vì
họ không tin vào Chúa. Tại sao họ không nhận ra bàn tay
Thiên Chúa đã đang thực hiện những việc lạ lùng giữa
họ? Có phải họ ganh tị hay thù ghét Chúa vì Chúa đã làm
những dấu lạ.

Yêu Chúa và yêu người, hai giới răn trọng nhất là cốt lõi
của đạo, Đạo của tình thương. Thiên Chúa đã yêu thương
đến nỗi đã ban chính Con Một của mình để cứu độ nhân
loại.

THỨ BẢY
Luca 18: 9-14

Chúa Giêsu luôn có những nhóm đối nghịch đi theo để rỉ
tai và gây rối trong dân. Họ không muốn lắng nghe sự
thật về ơn Cứu Độ. Các phe nhóm vào hùa với nhau để
chất vấn, bắt bẻ và tìm cách hạ bệ Chúa. Vì họ thấy có
nhiều người đi theo, lắng nghe và tin vào Chúa. Họ bị
mất dần ảnh hưởng. Chúa đã thách thức cách giữ đạo và
sống đạo của họ. Họ hiểu rõ Kinh Thánh và các luật đạo
từ các tiên tri nhưng họ không thực hành. Chúa dùng
miệng tiên tri mà phán: Dân này thờ kính Ta bằng môi
miệng nhưng lòng chúng thì xa Ta.

Câu truyện hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người
biệt phái và một người thu thuế. Theo cái nhìn chung của
các nhà lãnh đạo và dân chúng thời Chúa Giêsu, họ phân
biệt: Biệt phái là những người tốt lành và thánh thiện và
người thu thuế là những người làm tay sai cho ngoại bang
và là người tội lỗi.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để đưa ra vấn đề liên quan đến
tư cách cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta
đến với Thiên Chúa trong tâm tình con thảo và cần giúp.
Cầu nguyện không phải là khoe khoang, so sánh hay kết
tội người khác. Cầu nguyện phải khiêm tốn, nhận thân
phận hèn yếu, tội lỗi và bất toàn của mình, rồi xin ơn trợ
giúp.

Chữa lành các bệnh tật và trừ qủy là dấu hiệu xuất hiện
của Đấng Cứu Thế. Các nhóm đối nghịch họ biết chứ
nhưng họ không muốn chấp nhận con người của Chúa
Giêsu. Những người kiêu căng thì chẳng chịu thua ai bao
giờ. Họ nghĩ rằng chính họ mới là những người hiểu biết
Kinh Thánh.

Hoàn cảnh hai người biệt phái và luật sĩ rất khác nhau.
Ông biệt phái mon men đến gần cung thánh, đứng thẳng
thân thưa với Chúa tất cả những việc lành ông đã thực
hiện. Ông còn tự so sánh mình với người khác và công
chính hóa chính mình trước mặt Chúa. Còn người thu
thuế đứng xa xa khúm núm biết lỗi mình, ông ta không
dám ngửa mặt lên cầu khấn. Ông đấm ngực thưa
rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.
Trước nhan Thiên Chúa, ông biết mình là ai và ông biết
ông cần sự gì nơi lòng nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa chấp nhận mọi sự thách thức, dị nghị và
dèm pha chỉ vì Chúa muốn đem yêu thương vào nơi oán
thù và đem ơn chữa lành vào nơi khổ đau bệnh hoạn. Xin
Chúa xua đuổi bóng tối qủy ma ra khỏi tâm hồn chúng
con.
THỨ SÁU
Mc. 12: 28-34
Dân Do Thái có cả một Bộ Nhị Luật. Ngoài Mười Điều
Răn, Thiên Chúa đã truyển cho Môisen trên núi Sinai, họ
còn vô số các luật lệ. Có một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu
rằng: Trong mọi điều răn, điều nào trọng nhất? Luật sĩ
có thể hỏi để chất vấn Chúa hoặc có thể ông cũng không
rõ. Luật sĩ mà không biết luật nào là trọng nhất thì thật là
lạ.

Người thu thuế ra về được tha tội và ông trở nên công
chính. Ông biệt phái tự nghĩ mình công chính trước mặt
Chúa, ông ra về lòng nặng trĩu những vấn vương cuộc
đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng: Yêu Chúa trên hết
mọi sự và yêu anh em như chính mình. Không có giới răn
nào trọng hơn hai giới răn đó. Yêu Thiên Chúa và thờ
kính Ngài đó là bổn phận của mọi loài thụ tạo. Muôn loài
thờ kính Thiên Chúa qua chính những khả năng Chúa
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THIRD SUNDAY OF LENT, CYCLE A
First Reading: Exodus 17:3-7
God tells Moses to bring forth water from the rock.
Responsorial Psalm: Psalm 95:1-2,6-9
Sing joyfully in the presence of the Lord.
Second Reading: R omans 5:1-2,5-8
Christ died for us while we were still sinners.
Gospel Reading: John 4:5-42
Jesus reveals himself to the Samaritan woman at the well.
(shorter form: John 4:5-15,19b-26,39a,40-42)
Background on the Gospel Reading
On this Sunday and the next two Sundays, we break from
reading the Gospel of Matthew to read from John’s
Gospel. The Gospel of John is the only Gospel not
assigned to a particular liturgical year. Instead, readings
from John’s Gospel are interspersed throughout our three
-year liturgical cycle.
In today’s Gospel, the dialogue between Jesus and a
woman from Samaria is among the most lengthy and
most theological found in Scripture. The most startling
aspect of the conversation is that it happens at all. Jesus,
an observant Jew of that time, was expected to avoid
conversation with women in public. The animosity
between the Jews and the Samaritans should have
prevented the conversation as well. The woman herself
alludes to the break from tradition: “How can you, a Jew,
ask me, a Samaritan woman, for a drink?” Yet Jesus not
only converses with the woman, he also asks to share her
drinking vessel, an action that makes him unclean
according to Jewish law.
The initial conversation between Jesus and the woman is
better understood if we consider the importance of water,
especially in the climate of Israel. At first, the woman
understands Jesus’ promise of “living water” in a literal
sense: “Sir, give me this water, so that I may not be
thirsty or have to keep coming here to draw water.” With
no running water, the daily trip to the well by the women
of the community was of paramount importance. The
women of the town would have traveled to the well in the
early morning, but this woman came to the well at noon,
the hottest time of the day. The timing of her visit is a
clear sign that she is an outcast within the Samaritan
community. We learn in her conversation with Jesus that
she is an outcast because of her “many husbands.”

Assyrians. Samaritan religion included worship of
Yahweh, but was also influenced by the worship of other
gods. When the Jews refused Samaritan help in the
building of the Temple at Jerusalem, the Samaritans
eventually built a temple for themselves at Mt. Gerizim
(the same mountain mentioned by the woman at the
well). Like the Jews, the Samaritans believed that a
Messiah would come.
The high point of the conversation is when Jesus reveals
himself to her as the Messiah. His answer to the
Samaritan woman’s questions about worship is meant to
predict a time when worshiping in truth and spirit will
become the way to worship.
After the conversation, the Samaritan woman becomes a
disciple. Even though she is an outcast and not a Jew, she
returns to her town to lead others to Jesus and to wonder
whether she has found the Messiah. The Samaritan
townspeople return with her to meet Jesus for
themselves, and many are said to come to believe in him.
The significance of the encounter between Jesus and the
Samaritan woman has many levels. The first is personal:
The woman is herself converted to belief in Jesus as
Messiah because he knows her sin but speaks with her
just the same. The second is social: Having come to
know Jesus as the Messiah, the Samaritan woman
becomes an evangelist to her own people.
The third level of the story is educational: Jesus uses his
encounter with the Samaritan woman to teach his
disciples that God’s mercy is without limit. The disciples
return from their shopping quite confused to find Jesus
talking with a Samaritan, and a woman at that! But the
conversion of the Samaritan townspeople is a foretaste of
the kind of open community that will be created among
those who believe that Jesus is the Messiah.
www.loyolapress.com

Behind the conversation lies the animosity and rivalry
between the Jews and the Samaritans. Samaritans shared
Jewish ancestry, but Samaritans had intermarried with
foreigners when they lived under the rule of the
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