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Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
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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
Bùi Ngoan
281.745.6286
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:

Bài trích sách Công vụ kể chuyện các tông đồ gặp sự chống đối của các nhà
cầm quyền do thái. Nhưng khi các ông được thả ra, thì uy tín của các ông tăng
thêm, đặc biệt là Phêrô. Thật khó mà tin được rằng cùng một con người ấy chỉ
trước đó không bao lâu đã từng chối Chúa 3 lần. Bây giờ ông đứng giữa quãng
trường mạnh dạn lớn tiếng làm chứng cho Chúa. Hơn nữa ông còn chịu khổ vì
đã làm chứng như thế. Phêrô cùng các bạn đã bị nhốt vào tù, bị đánh đòn.
Nhưng các ông lại hãnh diện vì đã chịu khổ vì Chúa. Bởi đâu Phêrô có lại sự
can đảm như thế? Thưa bởi Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ các tông đồ.
Từ thời các tông đồ trở đi, vẫn luôn có nhiều kitô hữu, nhờ ơn Chúa giúp, đã
vượt thắng sự sợ hãi để luôn can đảm làm chứng cho Chúa dù giữa muôn vàn
khó khăn.
Rất dễ tin Chúa khi bạn quỳ gối nhắm mắt cầu nguyện trong nhà thờ. Rất dễ tin
Chúa khi bạn sống an toàn xa cách những xáo trộn khó khăn. Nhưng tin Chúa
như thế đó là một thứ tín ngưỡng quá nghèo nàn. Chúa mà bạn tin trong những
lúc như thế đó là một Thiên Chúa bị giam hãm trong một cái khung chật hẹp.
Chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu. Ngài cần chúng ta làm chứng cho Ngài trong
thế giới hôm nay. Mặc dù chúng ta không phải chịu nhiều gian truân bắt bớ như
các tông đồ xưa, nhưng chúng ta phải can đảm được đầu với những loại khó
khăn khác, đó là đương đầu với sự xấu, đương đầu với khuynh hướng thờ ơ tôn
giáo của nhiều người thời nay.
Chúng ta không thể biết trước ơn gọi làm kitô hữu sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu
và sẽ đòi hỏi chúng ta những gì. Nếu chúng ta mà biết trước những nơi đó và
những khó khăn đó thì có lẽ chúng ta rất sợ hãi. Về điều này thì chúng ta giống
như Phêrô. Lần đầu tiên Chúa gọi ông thì ông chưa biết rốt cuộc ông sẽ chịu tử
đạo. Nhưng chúng ta hãy cố gắng sống như Phêrô. Chúa dẫn ta đi đâu thì ta đi
đấy. Chúa muốn ta chịu gì thì chúng ta chịu nấy. Và chúng ta tin tưởng rằng
những gian truân chúng ta phải chịu vì Chúa sẽ được thưởng gấp trăm.
http://giaophanvinh.net

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7 giờ 30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính Đức
Mẹ. Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7 giờ 30 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính
Đức Mẹ.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự sẽ cử hành bên Hội
Trường.

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng

DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
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.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

ĐIỆN THOẠI RENG TRONG NHÀ THỜ
Ở trong Nhà Thờ, xin quý ông bà và anh chị em tắt điện thoại hoặc không để điện thoại
reng (off or silent).

- 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
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

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

TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin không để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ
phượng được nghiêm trang sốt sáng.
HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU MISSOURI 2019
Thời gian chuyến Hành Hương từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019. Những ai muốn
tham dự, xin liên lạc với nhóm tổ chức: Võ Tiến Đạt (281.827.9571), Võ Học
(832.790.0816), Nguyễn Quang (832.277.3468), Phó tế Phạm Hưng và Phó tế Đoàn
Phúc. Chi phí là $160 Mỹ kim cho một người, bao gồm vé xe bus, lều và giường bố
ngủ.
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:
 Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,029 Mỹ kim. Thư tiền lần hai cho quỹ
Truyền Giáo của Hoa Kỳ được $3,429 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

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD" LUKE 1:38

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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
Vũ Ngọc

JULY 26-28, 2019

"SURRENDER TO GOD"

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 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 GalvestonHouston!
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 through graduating high school students are encourage
to attend.

832.473.3767
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Register: https://archgh.cvent.com/AYC2019
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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: 6pm Thứ 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
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

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

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần III/Phục Sinh/C
Chúa Nhật ngày 5/5 - * Cv 5 , 27 – 32.40-41
* Kh 5 , 11 – 14 * Gio 21 , 1 – 14
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Anh có mến Thầy
không?” (Gio 21, 16)
 Cv 5, 27 – 32.40-41: các Tông Đồ sẵn sàng lên tiếng rao
giảng về Đức Ki-tô – Đấng Sống Lại – ngay cả khi ở trước
những người có thể kết án họ, bởi vì lúc này, sau khi gặp gỡ
Đấng Sống Lại, các ông thấy mình không thể không lến
tiếng…
 Kh 5, 11 – 14: Phụng Vụ cho chúng ta – trong bầu khí
mừng Chúa sống lại – được cùng nhau chiêm ngưỡng
những “bí ẩn” của Thiên Chúa qua tác giả sách Khải
Huyền…Hai chữ “khải huyền” có gốc gác Hy Lạp và có
nghĩa là “khám phá” hay “mạc khải”…Tác giả được Thiên
Chúa chọn và linh hứng sẽ cho con người những hình ảnh,
những dấu chỉ giúp hiểu được đôi chút về thế giới của
Thiên Chúa…Đoạn sách Khải Huyền hôm nay diễn tả về
Con Chiên trong vinh quang của Thiên Chúa sau Khổ Nạn
& Tử Nạn…Đấy cũng là tương lai của tất cả những người
tin…
 Gio 21, 1 – 14: Chúa Giê-su hoàn thành sứ vụ trần gian
cuối cùng của Người trước khi về cùng Thiên Chúa Cha:
đấy là xây dựng Giáo Hội trên nền tảng tảng đá Phê-rô và
“lòng mến” của ông…”Mến” ở đây đồng nghĩa với
“yêu”…Vì “mến”, vì “yêu” Thầy…nên anh hãy chăn dắt
chiên mẹ, chiên con trong đàn chiên của Thầy ở trần gian
này…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Mến”, “yêu”…là điều kiện tiên quyết của việc sống với
Thầy và làm công việc Thầy trao…Ước mong mỗi chúng ta
luôn suy nghĩ và đi sâu hơn vào “lòng mến” và “tình yêu”
này…
Danh ngôn
Giống như một con chim bị gãy mất một cánh, tình yêu nếu
không đi cùng sự kính trọng sẽ không thể bay cao, bay xa
được.
Alexandre Dumas con

Người hiểu tình yêu, cả đời chỉ yêu một lần. Kẻ yêu năm lần
bảy lượt, thích mới chán cũ, chỉ là kẻ đùa giỡi với tình yêu.
Afred de Musset
Giây chia xa càng thắt chặt, tình yêu trong tim càng bền chặt.
Rabindranath Tagore
Thứ hai ngày 6/5 - * Cv 6 , 8 – 15 * Gio 6 , 22 – 29
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Chúng tôi phải làm gì để thực
hiện những việc Thiên Chúa muốn?“ (Gio 6, 28)
 Cv 6, 8 – 15: Tranh luận – vu khống – làm chứng gian –
chụp mũ – là những gì những nhóm, những người chống
đối Giáo Hội và các chứng nhân của Chúa vẫn thể hiện
qua mọi thời đại…Công Vụ Tông Đồ hôm nay trình bày về
trường hợp của phó tế Stê-pha-nô ngày xưa – và có thể là
của mỗi chúng ta trong hôm nay…Tất cả là dấu chỉ của
sức mạnh đức tin và sự sống còn của Dân Chúa…
 Gio 6, 22 – 29: Phụng Vụ sau Phục Sinh cho chúng ta
nghe lại câu chuyện dân chúng đổ xô đi tìm Chúa sau khi
được Người nuôi sống một bữa no nê bánh và cá…Điều
Phụng Vụ mong muốn là chúng ta mỗi người tự đặt ra cho
mình câu hỏi: “ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những
việc Thiên Chúa muốn?” Khi tự đặt ra cây hỏi và tự tìm
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

được câu trả lời, chúng ta sẽ giúp cho chung quanh mình
thấy được sự rực sáng “như mặt thiên sứ” nơi con người
và cuộc sống Đạo của chúng ta…Điều mà ngày xưa
Thượng Hội Đồng Do Thái đã nhìn thấy nơi mặt của Phó
tế tử đạo Stê-pha-nô…
Giáo huấn Lời Chúa
 Việc Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta làm là “tin
vào Đấng Người đã sai đến” (Gio 6, 29)
Danh ngôn
Cơ bản có hai loại người: người làm nên chuyện và người
tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.
Mark Twain

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những
hiểu biết mà tư tưởng mang lại.
Edward Bulwer Lytton
Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội, Người tiến xa
thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức.
Dale Carnegie
Thứ ba ngày 7/5 - * Cv 7, 51 – 59 * Gio 6, 30 – 35
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Không phải ông Môi-sen đã
cho các ông ăn bánh bở trời đâu, mà chính Cha là Cha tôi cho
các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa
ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế
gian.” (Gio 6, 32)
 Cv 7, 51-59: Công Vụ tường thuật lại cái chết làm chứng
của phó tế Stê-pha-nô cùng với lời cầu xin sự tha thứ cho
những người bách hại mình – điều mà chính Chúa Giê-su
Tử Nạn để cứu chuộc đã làm gương trước khi trút hơi thở
cuối trên Thánh Giá…
 Gio 6, 30 – 35: Phụng Vụ tiếp tục cho chúng ta chứng kiến
lại cuộc trao đổi giữa Chúa Giê-su – Đấng hóa bánh ra
nhiều - và đám đông từng được hưởng bánh đó…Câu
chuyện này nhằm dẫn đưa Dân Chúa – đặc biệt các tân
tòng – đến với bí tích Thánh Thể mà chỉ những người tin
và ở trong Giáo Hội mới cảm nhận được sức sống mãnh
liệt của lương thực thần linh là Mình và Máu Chúa chúng
ta nhận lãnh mỗi ngày…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề
phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Gio 6, 35)
Danh ngôn
Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa,
chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả cuộc
đời mình cho nó hằng nghìn lần.
Martin Luther King
Không có nơi nào trong linh hồn tôi, không ngóc nghách nào
trong con người tôi không có Chúa.
Evelyn Underhill
Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là
yêu thật nhiều điều.
Vincent Van Gogh
Thứ tư ngày 8/5 - * Cv 8, 1 – 8 * Gio 6, 35 – 40
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề:”Ý của Cha tôi là tất cả những
ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn
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Thứ sáu ngày 10/5 – * Cv 9, 1 – 20 * Gio 6, 52 – 59

đời, và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết.” (Gio 6,40)
 Cv 8, 1- 8: Giáo Hội tiên khởi bắt đầu bị bách hại ngay
sau cái chết tử đạo của thánh Stê-pha-nô…Và điều mà
những người bách hại không ngờ và không hiểu là Chúa
đã dùng sự tản mác của con cái Người để Tin Mừng Nước
Trời có thể đến với muôn dân muôn nước…
 Gio 6, 35 – 40: Đức Giê-su là sự hiện diện cụ thể của
Thiên Chúa giữa lòng nhân thế…và những gì Đức Giê-su
thực hiện cho con người là để nói lên lòng thương xót của
Thiên Chúa: Người muốn tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Cứu Thế và sống giáo huấn của Người sẽ được cứu
rỗi…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ai ăn bánh này sẽ được sống
muôn đời” (Gio 6, 58)
 Cv 9, 1 – 20: Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại
việc Đức Giê-su Sống Lại đã khuất phục Phao-lô và làm
cho ông trở thành “người của Chúa”, nhiệt thành rao
giảng và hết lòng hướng dẫn các cộng đoàn Dân Chúa
qua các lá thư mục vụ mà giá trị vẫn rất “thời sự” cho
Giáo Hội trong hôm nay…
 Gio 6, 52 – 59: Chúa Giê-su tiếp tục diễn văn “Bánh
Hằng Sống” như một nhắc nhở cho con cái Chúa trong
Giáo Hội – đặc biệt những con người được chọn để thi
hành sứ vụ rao giảng – luôn đón nhận nguồn sức mạnh
giúp sống nhiệt thành và hăng say…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở
lại trong người ấy.” (Gio 6, 56)

Giáo huấn Lời Chúa
 “Ý Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, và tin vào
người Con, thì được sống muôn đời.” (Gio 6 , 40)
Danh ngôn
Đức tin không phài là thừ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát
triển.
Mahatma Ghandi

Danh ngôn
Ngày mới đến cùng sức mạnh mới và suy nghĩ mới.
Eleanor Roosevelt

Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ những điều chúng ta
không thấy được.
Martin Luther King

Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở
người khác cũng làm điều tốt.
Plato

Trong đức tin, có đủ ánh sáng cho người muốn tin, và đủ bóng
tối để làm mờ mắt người không tin.
Blaise Pascal

Chúng ta không được nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối. Lòng
tốt không yếu đuối. Lòng tốt là một loại sức mạnh.
Jim Rohn

Thứ năm ngày 9/5 - * Cv 8, 26 – 40 * Gio 6, 44 – 51

Thứ bảy ngày 11/5 - * Cv 9, 31 – 42 * Gio 6, 60 -69

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề:” Và bánh tôi sẽ ban là chính
thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Gio 6, 51)
 Cv 8, 26 – 40: Công Vụ Tông Đồ tiếp tục giới thiệu về
hoạt động truyền giáo và cử hành phép rửa của Phi-li-phê
theo hướng dẫn của Thánh Thần Chúa…Ông đã đưa một
viên thái giám trong triều của nữ hoàng E-thi-ô-pia vào
Đạo…Và – trong sự tản mác khắp nơi khắp chốn – các
Tông Đồ không ngớt đưa về cho Chúa những người con…
 Gio 6, 44 – 51: Chúa Giê-su tiếp nối diễn từ về bánh của
Người, và ở đây, Người nói rõ: Bánh ấy là thịt tôi! Đặt để
đoạn Tin Mừng này vào Phụng Vụ sau Lễ Phục Sinh, Giáo
Hội muốn chúng ta siêng năng đón nhận bí tích Thánh Thể
làm sức sống và sức mạnh giúp chúng ta can trường thực
hiện Lời Chúa…cũng như đóng góp công sứcriêng tư vào
công trình rao giảng của các thế hệ Tông Đồ…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Thầy mới có những lời đem
lại sự sống đời đời.” (Gio 6, 68b)
 Cv 9, 31 – 42: Phê-rô - ở một góc độ nào đó – đã nhiệt
tâm nhiệt tình lo công cuộc rao giảng và ông cũng đặt tay
chữa bệnh cho những ai ông gặp trên con đường rao
giảng…Sự nhiệt tâm nhiệt tình ấy như một bù đắp cho yếu
đuối trước đây của mình và đồng thời cũng là gương sáng
của người “được chọn để dẫn dắt chiên mẹ, chiên con”
Thầy đã trao phó…
 Gio 6, 60 – 69: Ở cuối diễn từ về chủ đề Bánh, các môn đệ
Chúa đã thân thưa với Chúa: “Bỏ Thầy thì chúng con biết
đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời
đời”…Thế nhưng mãi đến khi Thầy chỗi dậy từ cõi chết,
các ông mới thật lòng tin và hết mình cho sứ vụ Thầy
trao…

Giáo huấn Lời Chúa
 “Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế
gian được sống.”(Gio 6,51)

Giáo huấn Lời Chúa
 Qua trải nghiệm trước và sau của các môn đệ, các Tông
Đồ Chúa, chúng ta hiểu rằng: mỗi chúng ta cũng vô cùng
yếu đuối – nói thì mạnh nhưng khi hữu sự…thì chưa
chắc…Xin Mình Máu Thánh Chúa ban sức mạnh…

Danh ngôn
Về cơ bản, có ba loại người: người không thành công – người
thành công trong chốc lát – và người thành công bền vững. Sự
khác biệt nằm ở nghị lực.
Brian Tracy

Danh ngôn
Trong bất cứ tình huống nào bạn có thể nghĩ ra, thiếu kiên
nhẫn là nguồn của sự yếu đuối và nỗi sợ, trong khi kiên nhẫn
thể hiện sự chắc chắn và mạnh mẽ .
Jim Rohn

Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn
đánh bại nó.
Jean Jacques Rousseau

Sự yếu đuối trong thái độ trở thành sự yếu đuối trong tính
cách.
Albert Einstein

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.
Benjamin Franklin

Sự bi quan dẫn tới yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.
William James
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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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.

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.
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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.
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