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Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 2.11.1994 có
đăng bài viết về cô Vương Ngọc Sương,
một người tàn tật, phải ngồi xe lăn mà
còn mở lớp học tình thương cho trẻ em
nghèo. Và hơn thế nữa, còn sử dụng căn
nhà bé nhỏ của mình để chăm sóc một số
bệnh nhân tàn tật giống như cô.
Câu chuyện xảy ra vào năm 1985, trong
một tai nạn cô bị chấn thương cột sống,
khiến cho đôi chân mất dần cảm giác.
Chồng cô kiên nhẫn thăm nuôi cô được
sáu tháng rồi biệt tăm, để lại cho người
vợ tàn tật hai đứa con nhỏ. Giữa cảnh
túng quẫn, cô được một người mẹ nuôi
bên Pháp giúp đỡ. Điều đáng thán phục
đó là cô đã vận dụng số tiền nhận được
để phục vụ những người tàn tật và trẻ em
nghèo túng.
Có một ông bố mà những đứa con đã
được cô nhận nuôi, sau khi đến thăm cô
đã phải bật khóc và nói:
- Tôi còn nguyên vẹn như thế này mà đã
hư hỏng, trong khi chị tật nguyền lại phải
lãnh hết việc nuôi dạy các con tôi.
Và từ đó ông cố gắng chừa bỏ tật nghiện
rượu là nguyên nhân gây nên những đổ
vỡ trong gia đình ông. Chính mẹ nuôi
của cô ở Pháp cũng viết thư và cho biết:
- Mấy người Pháp đến Việt Nam thăm cô
nay trở về cũng tỏ ra là những người sốt
sắng sống đạo khác hẳn trước. Riêng
phần mình, cô đã không ngần ngại thú
nhận: trước kia cô đã từng dửng dưng
với những khổ đau của người khác và đã
từng làm mất lòng Chúa. Chính nhờ sự
tàn tật mà cô được hoán cải. Cô vui vẻ
đón nhận mọi điều Chúa cho xảy ra nơi
thân xác cô cũng như nơi môi trường cô
đang sống.

Từ mẩu chuyện trên chúng ta nhận thấy:
việc làm của cô là một phản ảnh trung
thực cho lời giảng và việc làm của Chúa.
Thực vậy Thiên Chúa đã chiếu cố đến
hoàn cảnh của từng người. Ngài không
chỉ loan báo Tin Mừng cho người nghèo
khó, mà còn là hiện thân của Tin Mừng
đó. Bởi lẽ, vì yêu thương, Ngài đã xuống
thế làm người, trở nên anh em với hết
mọi người. Do đó, không một đau khổ
nào chúng ta phải chịu mà không đụng
tới lòng thương xót và chương trình cứu
nhân độ thế do chính Ngài thực hiện.
Ngài đã nghiệm thấy cái đói của một bà
goá. Ngài đã chữa lành mọi kẻ phong
cùi, bất luận họ là người Syria hay là
người Do Thái. Vì thế mới có sự kiện
đoàn lũ dân chúng từ khắp nơi, tuốn đến
nghe Ngài giảng và để Ngài chữa lành
mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Đồng thời Ngài cũng muốn chúng ta biểu
lộ lòng thương xót với anh em bằng
những hành động cụ thể, bởi vì khi
chúng ta giúp đỡ anh em là chúng ta giúp
đỡ cho Chúa. Nhờ đó mà chúng ta trở
nên con cái của Chúa Cha, Đấng ngự ở
trên trời:
- Các con hãy có lòng nhân từ như Cha
các con là Đấng nhân từ.
Bởi đó, hãy giúp đỡ những người chung
quanh, nhất là những kẻ bất hạnh và
nghèo khổ, để nhờ đó chúng ta sẽ được
nếm thử niềm hạnh phúc dạt dào như lời
Ngài đã phán:
- Phúc cho những ai có lòng thương xót
vì họ sẽ được xót thương.
http://giaophanthaibinh.org/

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:

Chủ Tịch
832.247.5969
Phó Chủ Tịch
Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 6 tháng 3, từ 3:30 đến 5:30 chiều. Có thể ghi
danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston đã phát động quyên góp cho Quỹ Phục Vụ
2022 (DSF).
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo Phận
$150.00 Mỹ kim hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm.
Đóng góp vào Quỹ 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 rộng lượng của quý Ông Bà Anh Chị Em. Chân thành cảm
ơn.

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Vũ Hữu Thự

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y ĐINARĐO
Qua thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y DiNardo đã quyết định:
Bắt đầu ngày 2 tháng 1 năm 2022, các tín hữu buộc tham dự các thánh
lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong năm của Giáo Hội tại thánh
đường.
THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2021
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng
góp trong năm 2021. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc
khai thuế. Nếu cần điều chỉnh dữ kiện trong lá thư, xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ.
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.

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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)

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

***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.***

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,163 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.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

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: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

“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
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
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.
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.
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 TUẦN 6 TN
Th. Xy-ri-lô và Mê-tô-đi-ô
Mc 8,11-13

Mời Bạn: Chỉ cậy dựa vào sức riêng tự nhiên con người, chỉ
chạy theo tính háo danh và lòng ham muốn hưởng thụ lạc thú,
chúng ta dễ quên mất sự hiện diện của Đức Ki-tô và đánh mất
niềm tin và trông cậy vào quyền năng của Ngài mỗi khi cơn
thử thách tăm tối ập đến. Lúc đó chúng ta tưởng rằng mình bị
Thiên Chúa bỏ rơi. Những lúc đó chúng ta hãy nhớ lại những
lần Chúa can thiệp trong cuộc đời mình để vững tin vào Ngài.

DẤU LẠ GIÊ-SU
“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12)
Suy niệm: Chuyện kể rằng một vị thánh đang chầu Thánh Thể
thì có người vào báo tin ở ngoài đang xảy ra một phép lạ và
người ta kéo tới xem đông lắm. Vị thánh đã trả lời ở đây cũng
đang diễn ra một phép lạ vĩ đại, đó là chính Chúa Giê-su hiện
diện trong nhà chầu, nơi bí tích Thánh Thể và ngài đang chiêm
ngắm. Người Do Thái đòi Chúa Giê-su làm một dấu lạ trên
trời, nhưng chính Ngài là dấu lạ đang ở trước mặt họ thì họ
không nhận biết: Ngài sẽ là Dấu Lạ đích thực cho họ, “dấu lạ
Gio-na,” qua cái chết và cuộc phục sinh của Ngài.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày, thường xuyên thầm thĩ lời
nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, những khi gặp khó khăn, thử thách,
con lại bị cám dỗ xa rời Chúa mà chạy đến với các vị “thần”
khác. Xin Chúa hãy mở lòng, mở mắt để con nhận ra tình yêu
và quyền năng của Chúa trong đời mình mà một lòng tín thác
vào Chúa. Amen.

Mời Bạn: Biết bao phép lạ lớn lao Chúa đã thực hiện không
phô trương ồn ào, mà kín đáo tế nhị, âm thầm khiêm tốn. Làm
cho nước hoá thành rượu tại tiệc cưới Cana, làm cho bánh và
cá hoá ra nhiều, Chúa đã làm như một việc bình thường, tự
nhiên tới mức không ngờ! Và giờ đây, ngày ngày, Ngài vẫn
hiện diện trong Lời của Ngài, trong bí tích Thánh Thể; bạn có
ý thức sự hiện diện đó chưa?

THỨ TƯ TUẦN 6 TN
Mc 8,22-26
TAY CON TRONG TAY CHÚA
Đức Giê-su và các môn đệ đi đến Bét-sai-đa. Người ta dẫn
một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.
Người cầm lấy tay anh mù, dẫn ra khỏi làng… (Mc 8,22-23)

Chia sẻ: Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể
nhưng lại có vẻ thầm lặng và quá tầm thường; điều đó có làm
bạn quên lãng hoặc coi thường “dấu lạ” bí tích này không?

Mời Bạn chiêm ngắm cảnh tượng cảm động này: Chúa Giê-su
dắt anh mù, tay anh ta trong tay Ngài cả hai cùng đồng hành.
Chúa thật kín đáo tế nhị. Người vẫn sẵn sàng chữa cho anh
mù… nhưng bằng cách “cầm lấy tay anh và dẫn ra khỏi
làng”… Cử chỉ thật đơn sơ những cũng thật cảm xúc… Mắt
không thể nhìn xem thì bàn tay thay thế để cảm nhận. Bạn hãy
nhắm mắt lại đặt mình vào địa vị anh mù ấy và thử hình dung
Chúa đang nắm lấy tay mình và trên quãng đường đi ra khỏi
làng đó, trong lòng mình rộn lên những tâm trạng nào.

Sống Lời Chúa: Trong tuần dành thời gian đến chầu Thánh
Thể ít là một lần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn hiện diện và đồng
hành với con nhưng nhiều khi con không nhận biết; và con cứ
mãi tìm kiếm một giải pháp theo kiểu thế gian mà quên hành
động trong sự kết hiệp với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra
rằng chính Chúa là dấu chỉ đích thực mang lại ơn cứu độ cho
con mà thôi. Amen.

Chia sẻ: Tin Mừng theo thánh Mác-cô là một Tin Mừng
hướng nội tâm và quan tâm đến sự tăng trưởng thiêng liêng.
Bạn hãy nêu rõ điều đó dựa vào đoạn Tin Mừng trên.

THỨ BA TUẦN 6 TN
Mc 8,14-21

Sống Lời Chúa: Như anh mù nài xin Chúa sờ vào mình và
đưa tay để Chúa dắt đi, bạn cũng hãy để Lời Chúa đụng đến
mình, mỗi ngày chỉ 5 phút thôi, Lời Chúa sẽ dẫn dắt trí lòng
bạn sống kinh nghiệm đức tin làm cho đức tin tăng trưởng từ
chỗ u tối về phương diện thiêng liêng đến chỗ dần dần khám
phá ra con người Đức Giê-su và ký thác niềm tin nơi Người.

ĐỪNG CỨNG LÒNG
“Lòng anh em ngu muội thế?” (Mc 8,17)
Suy niệm: Các môn đệ quả là hậu đậu, ngần ấy người với biết
bao lần đi biển mà chỉ mang theo một cái bánh! Thật ra chuyện
nhỏ ấy đâu đáng để Chúa Giê-su bận tâm. Ngài vừa mới làm
phép lạ hoá bánh ra nhiều đấy thôi! Chúa cảnh báo các
ông “đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê” vì Ngài
muốn các ông hướng lên tìm kiếm “lương thực thường tồn,
đem lại phúc trường sinh” (x. Ga 6,27). Thế nhưng các ông
chỉ nghĩ đến những chuyện ‘sàn sàn mặt đất’, đến tấm bánh vật
chất đời tạm này. Chúa trách mắng các ông “ngu muội” quả là
không oan. Hơn một lần Chúa Giê-su đã nặng lời quở trách
các môn đệ như thế, lúc thì vì các ông tranh cãi nhau xem ai là
người lớn nhất (x. Lc 22,24), lúc thì vì các ông kém lòng tin
(x. Mt 17,20). Chính vì mang nặng tinh thần thế tục mà các
môn đệ dù ở với Chúa đã lâu mà các ông chưa biết, chưa hiểu
Ngài.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con biết say mê Lời Chúa! Xin
nắm tay con trong tay Chúa và dẫn con đi theo Lời Chúa, Ánh
Sáng đời con, để nhờ đó mỗi ngày, nhờ được đụng chạm đến
Lời Chúa, con được khơi dậy niềm tin và cậy trông vui sướng
vì biết rằng Chúa thương con thật.
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THỨ NĂM TUẦN 6 TN
Bảy Thánh lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ
Mc 8,27-33

Mời Bạn: Lời Chúa mời gọi chúng ta dám ra khỏi chính mình,
dám bỏ đi sự tự ái, ích kỷ, ganh tỵ, hận thù, tham lam, bạo lực,
gian dối và biết mở lòng ra để Chúa đong đầy yêu thương, tha
thứ, quảng đại, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Phải dám
liều “mất mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng” khởi đi những
việc nho nhỏ ngay trong đời thường. Cái chúng ta cần để cho
mất đi là những tiêu cực trong cuộc sống và để được lại lối
sống tích cực từ trong suy nghĩ lời nói và hành động.

RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH
Chúa Giê-su dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau
khổ nhiều,…bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Người
nói rõ điều đó không úp mở. (Mc 8,31-32)
Suy niệm: Các môn đệ, cách riêng là Phê-rô, không khỏi hụt
hẫng bởi vì vừa tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô thì liền
bị Thầy nghiêm cấm không được tiết lộ điều ấy cho bất kỳ ai;
đã thế Ngài lại nói trắng ra cho họ – không chỉ một lần, mà tới
ba lần – rằng Ngài sẽ “phải chịu đau khổ nhiều, chịu chết” và
rồi sẽ phục sinh. Đấng Ki-tô, mà lại phải chịu khổ hình ư? Đầu
óc nặng tinh thần thế tục của các ông không thể chấp nhận
điều đó. Các ông lại càng không hiểu nổi “từ cõi chết sống
lại” nghĩa là gì (Mc 9,30-32). Chỉ sau khi lời báo trước của
Chúa trở thành hiện thực, và được Ngài giải thích Kinh Thánh
cho các ông, các ông mới hiểu rằng “Đức Ki-tô phải chịu khổ
hình rồi mới vào trong vinh quang của Người” (x. Lc 24,26).

Sống Lời Chúa: Dám liều “mất mạng sống vì Chúa và vì Tin
Mừng” bằng cách suy nghĩ và nói điều tích cực, và biết quảng
đại cho đi trong việc cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa từ nhân, Chúa đã chết để chúng con
được sống. Xin cho chúng con biết chết đi cho những con
người tội lỗi, để làm mới lại con người của chúng con trong
Chúa.
THỨ BẢY TUẦN 6 TN
Mc 9,2-13
SẴN SÀNG VÁC THÁNH GIÁ
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục
Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần
gian giặt trắng được như vậy. (Mc 9,3)

Mời Bạn: Quả thật, để cứu độ nhân loại, không chỉ đơn giản
‘xí xoá’ hình phạt do tội lỗi gây ra mà đủ. Trái lại, Đức Kitô, “Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) phải gánh lấy thân
phận tội đồ, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá để đền bù
hơn cả sòng phẳng mọi tội lỗi trần gian. Rao giảng Đức Ki-tô
đích thực phải là “rao giảng một Đức Ki-tô chịu đóng
đinh”. Bạn không thể trở thành môn đệ loan báo Tin Mừng
Đức Ki-tô nếu bạn không đi theo Ngài trên con đường thập
giá. Bạn có sẵn sàng “từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng
ngày” mà theo Ngài chưa?

Suy niệm: Chúa Giê-su ẩn giấu thiên tính của Ngài trong thân
phận con người như bao người chung quanh. Qua biến cố biến
hình trên núi, Chúa Giê-su tỏ mình trong khung cảnh uy nghi
khiến các môn đệ phải thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây
thật là hay!” Việc hiển dung chỉ xảy ra trong khoảnh
khắc nhưng nhờ đó các ông thêm niềm tin hầu sẵn sàng đương
đầu với cơn thử thách sắp đến. Quả thật, Chúa Giê-su đã chọn
con đường thập giá để chu toàn ý Chúa Cha và để cứu rỗi nhân
loại. Ngài biết chắc chắn rằng: chọn lựa đó sẽ làm cho các môn
đệ chao đảo vấp ngã khi Thầy của họ dấn thân vào cuộc
thương khó sắp tới. Trong biến cố này, Chúa Giê-su chuẩn bị
tinh thần cho các môn đệ của Ngài giữ vững niềm tin.

Sống Lời Chúa: Năng làm những việc hy sinh hãm mình (vui
vẻ chấp nhận khó nhọc, làm chủ cảm xúc nóng giận…) là cách
vác thập giá mình theo Chúa.
Cầu nguyện: Đọc kinh Trông Cậy.
THỨ SÁU TUẦN 6 TN
Mc 8,34-9,1

Mời Bạn: Thánh giá gắn liền với cuộc sống ki-tô hữu, như lời
sách Gương Chúa Giê-su: “Bạn tiến lên hay lùi lại. Bạn ra
ngoài hay vào trong bản ngã, ở đâu bạn cũng vẫn gặp thánh
giá” (Q.II, Ch.12). Bạn có sẵn sàng đón nhận thánh giá Chúa
gửi tới, với xác tín rằng: đây là phương dược Chúa ban để
chữa lành, để uốn nắn, dạy dỗ hầu cho người của Chúa được
nên giống Chúa hơn không?

ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG ĐỜI
“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai
liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu
được mạng sống ấy.” (Mc 8,35)
Suy niệm: Tin Mừng của Chúa Ki-tô thường đưa ra những đòi
hỏi xem ra thật nghịch lý. Theo xu hướng tự nhiên người ta
hăm hở tìm kiếm những gì là có lợi cho mình: của cải, danh
vọng, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng càng tìm kiếm những
thứ đó càng bị mất. Và ngược lại ai dám liều mạng sống mình
thì lại được mạng sống ấy! Nhưng với một điều kiện dám
liều “vì Chúa Ki-tô và vì Tin Mừng”. Lối sống tưởng chừng
trái ngược tự nhiên, nhưng lại là giá trị sống đích thực, viên
mãn không chỉ ở đời này mà vững bền mãi đến cả đời sau.
Kinh Hòa Bình, được cho là của thánh Phan-xi-cô Át-xi-di,
diễn đạt lại chân lý ấy: “Chính lúc chết đi, là khi vui sống
muôn đời!”

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Xin ơn xác tín như thánh Phao-lô “cùng chịu
đóng đinh thập giá với Đức Ki-tô” (Gl 2,19) để rao giảng thập
giá là “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr
1,24).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su phục sinh, xin cho con sự sống
của Chúa, sự sống làm cho đời con mãi mãi xanh tươi. Xin
ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa
sóng gió cuộc đời. Amen. (Rabbouni)
https://thanhlinh.net/
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SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Jeremiah 17:5-8
Put trust and hope in the Lord, not in human beings.

As we listen to this Gospel, the Beatitudes jar our sensibilities.
Those who are poor, hungry, weeping, or persecuted are called
blessed. This is, indeed, a Gospel of reversals. Those often
thought to have been forgotten by God are called blessed. In
the list of “woes,” those whom we might ordinarily describe as
blessed by God are warned about their peril. Riches,
possessions, laughter, reputation . . . these are not things that
we can depend upon as sources of eternal happiness. They not
only fail to deliver on their promise; our misplaced trust in
them will lead to our demise. The ultimate peril is in
misidentifying the source of our eternal happiness.

Responsorial Psalm
Psalm 1:1-4,6
Blessed are those who follow the law of the Lord.
Second Reading
1 Corinthians 15:12,16-20
Our hope for resurrection is sure because Christ has been
raised from the dead.

The Beatitudes are often described as a framework for
Christian living. Our vocation as Christians is not to be first in
this world, but rather to be first in the eyes of God. We are
challenged to examine our present situation in the context of
our ultimate horizon, the Kingdom of God.

Gospel Reading
Luke 6:17,20-26
Jesus teaches the crowd the way to happiness.
Background on the Gospel Reading
Last Sunday we heard Jesus call Peter to be his disciple. Jesus
then travels with Peter and the other disciples. Luke reports
acts of healing (a person with leprosy and a paralytic man) and
the call of Levi, the tax collector. Jesus also replies to
questions from the Pharisees regarding fasting and the
observance of the Sabbath. In the verses immediately before
today's gospel reading, Jesus is reported to have chosen 12
men from among his disciples to be apostles. Apostle is a
Greek word that means “one who is sent.”

Family Connection
Today's Gospel offers a contrast to many of the messages we
hear in our society today. If we were to accept uncritically the
“get ahead” messages of our culture, we would think that
happiness means having money, being successful, and having
many possessions. In this way, we are not unlike the people
who heard Jesus teach on the day that he taught the Beatitudes.
They too associated happiness with possessions and success.
The report of the Beatitudes in Luke's Gospel, however, takes
things one step further. Not only will we not find happiness
through the “get ahead” messages of the world, but relying
upon these messages will cause us harm. The warnings spoken
are particularly challenging because they suggest that our way
of life must change if we are to gain the lasting happiness of
eternal life.

Today's gospel reading is the beginning of what is often called
the Sermon on the Plain. We find a parallel to this passage
in Matthew 5:1-7,11 that is often called the Sermon on the
Mount. As these titles suggest, there are differences and
similarities between these gospel readings.
When spoken from the mountaintop in Matthew's Gospel, we
can't miss the impression that Jesus is speaking with the
authority and voice of God. The mountaintop is a symbol of
closeness to God. Those who ascend the mountain see God
and speak for God; recall the story of Moses and the Ten
Commandments. As Luke introduces the location of Jesus'
teaching, Jesus teaches on level ground, alongside the disciples
and the crowd. Luke presents Jesus' authority in a different
light. He is God among us.

Talk together as a family about what society tells us makes a
person successful. Make a list of the traits that you associate
with a successful person. Then read together today's Gospel,
Luke 6:17,20-26. Reflect on Jesus' description of blessedness
in the Kingdom of God. Then consider the warnings. Why are
these surprising and challenging? What, then, is the measure
of success in the Kingdom of God? Together write prayers of
petition based on your discussion. Pray these prayers together,
asking God to help your family seek the blessings of the
Kingdom of God.

Another distinction found in Luke's version is the audience.
Luke's Sermon on the Plain is addressed to Jesus' disciples,
although in the presence of the crowd; Matthew's Sermon on
the Mount is addressed to the crowd. In keeping with this
style, the Beatitudes in Luke's Gospel sound more personal
than those in Matthew's Gospel—Luke uses the article “you”
whereas Matthew uses “they” or “those.” There is also a
difference in number: Matthew describes eight beatitudes;
Luke presents just four, each of which has a parallel warning.

www.loyolapress.com

The form of the Beatitudes found in Luke's and Matthew's
Gospel is not unique to Jesus. Beatitudes are found in the Old
Testament, such as in the Psalms and in Wisdom literature.
They are a way to teach about who will find favor with God.
The word blessed in this context might be translated as
“happy,” “fortunate,” or “favored.”
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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"We belong to Christ,
we are joined to him
through Baptism;
His presence is in us,
His light is in us,
His life is in us."
– Pope Francis
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