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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:
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:

Chu toàn sứ mệnh Cha trao,
Giê-su Cứu Thế, bước vào chông gai.
Hy sinh dâng hiến ngày mai,
Nhục hình chịu chết, mở khai Nước Trời.
Con Người dấn bước vào đời,
Chôn vùi sự sống, rạng ngời phục sinh.
Hạt mì gieo xuống lặng thinh,
Nẩy mầm sinh hạt, muôn hình đổi thay.
Ai yêu sự sống hôm nay,
Ngày mai sẽ mất, đời này đời sau.
Tâm hồn xao xuyến đớn đau,
Xin vâng chén đắng, sẽ mau tới gần.
Xin Cha cất khỏi tội trần,
Chu toàn thánh ý, chịu phần gian lao.
Vinh danh Chúa cả trên cao,
Muôn lời chúc tụng, tuôn trào thánh ân.
Chúa Giêsu ví mình như hạt miến được chôn vùi xuống đất và thối đi để sinh nhiều
bông hạt. Một hình ảnh rất sống động trong cuộc sống. Chúng ta có thể quan sát mọi
loại hạt giống, nếu muốn được lưu truyền, hạt giống cần được gieo trồng, chôn vùi và
tan rữa để trở thành mầm cây mới. Sự sống con người cũng thế, cần vượt qua sự chết,
linh hồn mới thanh thoát trong sự sống mới vĩnh cửu.
Trong những ngày cuối của hành trình rao giảng, Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến.
Hướng đến những ngày sắp tới Chúa phải đối diện với khổ đau và sự chết. Chúa đã vén
mở mục đích của mầu nhiệm nhập thể. Chúa đến để làm vinh danh Chúa Cha. Chúa sẽ
hiến dâng mình làm của lễ hy sinh đền tội trên thánh giá và từ đó Chúa sẽ kéo mọi
người lên cùng Chúa.
Chúa đến để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu chấp nhận thân phận một người
tôi tớ. Như tiên tri Isaia đã nói về người tôi tớ: “Người hiến thân vì người tình nguyện
và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, như chiên non trước mặt người xén
lông, người thinh lặng chẳng hé môi.” (Is. 52,7). Đây chính là hình ảnh Chúa Giêsu
khi bị điệu đến trước quan tòa. Chúa âm thầm chịu đựng từng giây phút khổ đau trong
sự khinh bỉ và chế nhạo.
Con đường cứu độ là con đường của thập giá. Cuộc sống của chúng ta phải chịu hao
mòn, chịu thiệt thòi và chịu tan biến trong tình yêu. Chúa phán: “Không có tình yêu
nào cao trọng hơn tình yêu của kẻ dám thí mình vì bạn hữu”. Chúa hiến thân vì yêu. Vì
yêu, Chúa muốn chúng ta cùng được chia xẻ hạnh phúc với Ngài trong Nhà Cha.
Chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, cao điểm của các nghi lễ phụng vụ. Mầu Nhiệm cứu
độ sẽ được lập lại qua việc cử hành tưởng niệm Chúa chịu đau khổ, chịu chết và sống
lại vinh quang. Chúng ta hãy suy niệm về mầu nhiệm tình yêu cao cả. Hãy thả mình
trong biển tình yêu để gẫm suy về lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp còn
ngước nhìn lên thánh giá. Chúa đang mời gọi: “Hãy đến với Ta hỡi những ai gồng
gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.”(Mt.11,28).

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA CHAY
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh và
Mình Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào các ngày Thứ Tư trong Mùa Chay.
Xin liên lạc: Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133)
Ban Xã Hội: Ông Vũ Văn Dương (281-983-9062)
Bà Nguyễn Thi Anna (713-517-1621)
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để Cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.

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
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

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 THÁNH PHỐ HOUSTON KHUYẾN CÁO
Hội Đồng Thánh 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 $16,225 Mỹ kim và thu tiền lần hai cho
Hội Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ được $3,408 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
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Minh Trí

713.478.7497
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

23/2, 2/3, 9/3, 16/3 (Đàng Thánh Giá 5:30pm),
*23/3 Đàng Thánh Giá ngoài trời*
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

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: "Suy Tư Năm Mục Vụ Gia Đình"
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 3

7:30 PM-9:30 PM
7:30 PM-9:30 PM

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

***Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3: Thánh Lễ 6:30 pm***

Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Bí Tích Hòa Giải

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
832.858.2548
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Thứ Hai, ngày 12 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 13 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 19 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 20 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
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

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

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

Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4

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

Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

7:30 PM

8:30 PM

Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

832.978.4542

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

3:00 PM

3

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN V MÙA CHAY
THỨ HAI
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ
(Ga 8, 1 -11)

Lạy Chúa Giêsu, cách hành xử của Chúa thật tuyệt vời,
đáng làm cho chúng con suy nghĩ về những cung cách xấu
mà chúng con đã gây ra cho anh chị em chúng con. Xin
Chúa tha thứ và ban cho chúng con biết can đảm thay đổi
nếp sống không tốt để đáng được Chúa ban ơn cứu độ.
Amen.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh Lễ
Lều. Khi nói đến Lễ Lều, là nhắc lại cho dân về hành trình
trong sa mạc suốt bốn mươi năm trường. Đây cũng gọi là Lễ
Tạ Ơn sau mùa gặt. Lễ này được dành cho mọi người không
phân biệt giàu nghèo, giai cấp, địa vị trong xã hội. Vì thế,
không ai bị loại trừ, cho nên người ta gọi lễ này là lễ của Vui
Mừng.

THỨ BA
ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
(Ga 8, 2-30)
Tin Mừng hôm nay, tác giả Gioan đề cập đến chuyện Đức
Giêsu loan báo Ngài sẽ về cùng Cha và những lời tiên tri cho
những ai không tin Ngài.

Vì là lễ hội vui mừng nhất của người Dothái, nên người ta
hứng khởi và vui tươi khi về dự lễ. Vì vậy, nó cũng cuốn hút
lượng người có lẽ là đông nhất trong các dịp lễ của năm. Đây
cũng là cơ hội để họ hẹn hò, tâm sự, chia sẻ....

Khi nói đến việc Ngài sẽ trở về cùng Cha, những kẻ chống
đối Ngài không thể hiểu nổi! Ngược lại, họ nghĩ rằng Đức
Giêsu tự tử. Lối nói này cho thấy họ mỉa mai Đức Giêsu, vì
khi nói đến tự tử, ấy là nói đến nơi sâu thẳm, đau khổ dành
cho những người khước từ sự sống bằng việc tự tử. Khi nói
như thế, họ tự cho mình quyền không thể tin nổi Đức Giêsu vì
Ngài sắp đi vào chỗ chết một cách bi đát!

Nhân cơ hội này, các Kinh Sư và Pharisêu cố tìm ra cho được
một lời tố cáo Đức Giêsu nhằm hạ uy tín của Ngài, bởi vì đây
là dịp đông người, hơn nữa, nếu thắng thế, họ có đủ lý do
thuận tiện để giết Ngài.
Và cơ hội ngàn năm một thủa đã đến khi Kinh Sư và Pharisêu
bắt được quả tang một người phụ nữ đang ngoại tình, và họ
dẫn nàng đến với Đức Giêsu.

Khi thấy họ phản ứng như vậy, Đức Giêsu đã nói cho họ biết
Ngài bởi đâu mà đến và suy tưởng của họ do đâu! Đồng thời
Ngài nói tiên tri về số phận của những kẻ cứng đầu do không
tin, Ngài nói: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng
giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc
về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội
lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi Hằng
Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết".

Họ dẫn đến để xin Ngài xét xử. Họ nói: “Thưa Thầy, người
đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật,
ông Môisê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó.
Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?".
Tuy nhiên, vì biết rõ lòng họ độc, nên Đức Giêsu phản ứng
bằng việc bình tĩnh lấy tay viết trên đất! Hành động này của
Đức Giêsu khiến cho họ sinh thêm bực bội và nóng lòng sốt
ruột.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta rút ra được những bài
học sau cho đời sống đạo của mình:
Thứ nhất, hạnh phúc đích thực tùy thuộc vào chuyện chúng ta
tin Chúa hay khước từ Ngài. Tin thì được sống vĩnh viễn và
khước từ thì trầm luân muôn đời.

Họ sốt ruột là vì cái bẫy đã giăng, chỉ chờ Đức Giêsu mắc
phải là ra tay đối với Ngài! Thật thế, nếu Đức Giêsu tuyên bố
tha thì Ngài rơi vào bẫy chống luật Môsê, còn nếu tuyên án tử
cho chị phụ nữ thì sẽ bị mất uy tín và đi ngược lại đường lối
của Thiên Chúa cũng như những lời rao giảng của Ngài.

Thứ hai, chúng ta được Thiên Chúa trao ban cho nhiều cơ hội
tốt, bổn phận là phải làm cho cơ hội ấy trở nên hữu ích cho
phần hồn của mình và tha nhân. Nếu không biết nhạy bén để
đón nhận cơ hội Chúa ban, hoặc vì coi thường và khinh dể thì
sẽ bị luận tội nặng nề hơn những người không biết.

Sự thinh lặng và viết trên đất là cách thế Đức Giêsu thức tỉnh
lương tâm những người Pharisêu và Kinh sư khi chuyển phiên
tòa dành cho chị phụ nữ, rồi đến Đức Giêsu, giờ đây sang
phiên tòa lương tâm của chính họ khi nói: "Ai trong các ông
không có tội, hãy ném đá chị này trước". Bị bại lộ ý đồ và xấu
hổ vì thấy mình tội lỗi, nên họ đã dần dần bỏ đi!

Ngày nay, chúng ta được học hành nhiều về Chúa, nhận biết
có Thiên Chúa, nhưng có sống theo điều mình đã tin hay
không mới là quan trọng.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng
vào Chúa và đem Lời Ngài ra thực hành trong cuộc sống
thường nhật, tránh chuyện môi miệng thì cầu kinh mà lòng
không yêu mến. Thật vậy, không phải cứ lạy Chúa, lạy Chúa
mà được vào Nước Trời, nhưng là thực hành những gì Lời
Chúa dạy thì mới được ơn cứu rỗi.

Cuối cùng, Đức Giêsu lên tiếng với chị phụ nữ: "Không ai lên
án chị sao?"; “tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị
cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!".
Ngày nay, cũng không thiếu gì những con người có lòng bỉ ổi,
hẹp hòi, tàn nhẫn, nên đã đẩy anh chị em mình vào chỗ chết
như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mãnh
liệt và một đời sống đầy lòng mến. Xin cho đời sống và
những điều chúng con tin được hòa quyện với nhau thành
một. Amen.

Điều đau buồn hơn cả là nhiều khi lại nhân danh Thiên Chúa
để hạ uy tín anh chị em mình. Không phải vì tình yêu, cũng
chẳng phải lòng tốt, càng không phải vì sự công chính hay
phẫn nộ tội lỗi, mà là do ghen tỵ mà tìm dịp thuận tiện để gài
bẫy và đẩy đưa anh chị em chúng ta đến chỗ chết. Những
người này thuộc hạng: “Miệng tụng lời nam mô nhưng bụng
chứa đầy bồ dao găm”.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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THỨ TƯ
PHẠM TỘI LÀ LÀM NÔ LỆ CHO TỘI
(Ga 8,31-42)

Ngày nay, trong xã hội thiên về thực dụng, coi trọng vật chất
và thượng tôn chủ thuyết tương đối, nhiều người cũng không
thể chấp nhận những sự thật của Tin Mừng, ngược lại, họ luôn
đi tìm những điểm tựa mang tính nhất thời, những lời tuyên
bố hão huyền và những chân lý nửa vời!

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối chất giữa Đức Giêsu và
người Dothái.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và
hy vọng nơi Chúa, chỉ có Ngài mới tồn tại vĩnh viễn, bởi vì
Ngài Hằng Hữu. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống
niềm tin và hy vọng ấy ngay trong những lựa chọn và hành
động của mình để được thuộc Chúa và chung hưởng hạnh
phúc cùng với những người thuộc về Nước Hằng Sống.

Trước tiên, Đức Giêsu khẳng định cho họ biết rằng: nếu họ ở
trong Lời của Ngài, tức là sự thật thì họ thuộc về Ngài và trở
thành môn đệ, bằng không sẽ trở thành nô lệ cho tội và bị
truất phế bất cứ lúc nào!
Khi xác định như thế, Đức Giêsu cảnh báo sự kiêu ngạo tự
phụ của người Dothái. Bởi vì họ luôn nghĩ rằng mình thuộc
hạng người ưu tuyển, dân riêng, nên có đặc quyền đặc lợi
trước mặt Thiên Chúa và không ai có quyền đụng tới họ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để
chúng con trung kiên theo Chúa đến cùng, ngõ hầu chúng
con trở nên môn đệ đích thực của Chúa trong thời đại hôm
nay. Amen.

Tiếp theo, Ngài đã vạch trần sự giả tạo nơi người Dothái khi
họ dựa vào tổ phụ Abraham và an tâm vì được đảm bảo bởi uy
tín của tổ phụ, nhưng lại hành động ngược lại với những gì
Abraham đã làm khi xưa. Vì nếu Abraham xưa kia có lòng mộ
mến và sẵn sàng nghe lời các tiên tri, thì dân này lại đang tìm
cách loại trừ vị tiên tri vĩ đại là chính Đức Giêsu.

THỨ SÁU
GIẢ HÌNH NÊN GIẢM THIÊNG
(Ga 10, 31-42)
Khi con người không còn coi trọng luân lý, thì tiếng nói lương
tâm trở nên dư thừa với họ. Như vậy, chuẩn mực trong cuộc
sống được đo bằng tiền, quyền, và lẽ tất yếu, chân lý thuộc về
đám đông hay những kẻ mạnh! Đây là sự thật xót xa đã xảy ra
thời Đức Giêsu!

Cuối cùng, nếu đọc tiếp đoạn Tin Mừng này, từ câu 44 và tiếp
theo..., chúng ta thấy rõ Đức Giêsu tuyên bố thẳng thừng là họ
không thuộc về Thiên Chúa mà thuộc về ma quỷ.
Ngày nay vẫn còn nhiều người tin một đàng, làm một nẻo. Có
nhiều người tự xưng là đạo gốc, nhưng những hành vi của họ
nơi chợ búa, ngoài đồng ruộng hay nơi đường phố thì ngược
lại với những gì họ tự hào và tuyên xưng trong nhà thờ.

Tin Mừng hôm nay thuật lại lối sống giả hình của những nhà
lãnh đạo tôn giáo và xã hội thời Đức Giêsu, họ sống vụ luật
thuần túy khi luật được đưa lên làm chuẩn mực chứ không
phải con người, chú trọng đến hình thức hơn nội tâm, sống
trên danh vọng, hào nhoáng bên ngoài hơn là nội dung bên
trong...

Lý do, họ không để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong tâm
hồn, mà chỉ ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi.

Lối sống đó đã hoàn toàn ngược lại với lời giáo huấn của Đức
Giêsu, vì thế, Ngài không ngừng vạch trần dã tâm của những
nhà lãnh đạo tôn giáo trước mặt mọi người, thế nên Đức
Giêsu đã trở thành cái gai trước mắt họ, và họ tìm mọi cách
bứng Ngài ra khỏi xã hội càng sớm càng tốt.

Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu và yêu mến cũng như
siêng năng tuân giữ Lời Chúa để được thuộc trọn về Ngài.
Amen.
THỨ NĂM
ƠN CỨU ĐỘ CỦA TÔI NHỜ HY VỌNG VÀO CHÚA
(Ga 8, 51-59)

Trong thời đại hôm nay, vẫn còn nhiều chuyện dở khóc dở
cười khi nhiều người dựa trên nguyên lý tự nhiên để xét xử
chân lý Tin Mừng! Hay, khi không còn cách nào nữa thì áp
đặt và quyết định trắng trợn khi nhân danh tập thể, tức là dựa
trên hiệu ứng đám đông mà không cần biết đúng hay sai!

Trong tông huấn “Thiên Chúa là Tình yêu”, Đức nguyên Giáo
Hoàng Bênêdictô XVI đã viết: “Chúng ta được cứu độ là nhờ
vào hy vọng”. Thật vậy, sống mà không hy vọng thì thật bi
đát, nhưng điều quan trọng là chúng ta hy vọng vào ai và vào
cái gì mới là điều đáng nói!

Mặt khác, nhiều khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người
Dothái khi xưa, đó là: khó chịu, bực bội với Lời Chúa, bởi Lời
Chúa gọt dũa, cật vấn lương tâm và dạy những điều mà chúng
ta không muốn sống..., hay chúng ta đã phản ứng bằng việc
dửng dưng!

Là người Kitô hữu, niềm hy vọng chúng ta đặt ở nơi Đức
Giêsu và những lời giáo huấn của Ngài. Tại sao vậy? Thưa
bởi vì nơi Ngài là nguồn mạch sự sống đời đời. Ngài thông
truyền sự sống ấy cho những ai tin và thuộc về Ngài.

Sống với những thái độ như thế, nên không lạ gì nhiều Mùa
Chay qua đi mà chúng ta không thấy tốt hơn là mấy?

Chân lý này chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay khi
Đức Giêsu nói Ngài là: “Đấng Hằng Hữu”.

Lý do tại sao lại có những chuyện như thế trong thời đại được
coi là văn minh, khoa học? Thưa chỉ vì “cái tôi” của chúng ta
quá lớn và sự ích kỷ thì quá nhiều, nên đã không chấp nhận sự
thật củaTin Mừng!

Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải Thiên tính
của Ngài xuất phát từ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, thay vì vui mừng và tạ ơn, những người Dothái
cùng thời đã không thể chịu nổi những tuyên bố này của Đức
Giêsu, nên sự đối đầu của họ với Ngài ngày càng quyết liệt,
khiến họ quyết định lượm đá ném Ngài.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con được yêu
mến Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống
hằng ngày. Amen.
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THỨ BẨY
MỘT NGƯỜI CHẾT, TOÀN DÂN ĐƯỢC NHỜ!
(Ga 11,45-56)

Tuy nhiên, thực tế thì lý do chính yếu khiến họ giết Đức Giêsu
đó là sự ghen tỵ và sợ bại lộ lối sống hình thức và mất uy tín
trong dân, đồng thời sợ bị mất lợi lộc mà các Thượng Tế đang
được hưởng.

Câu chuyện Đức Giêsu đến Bêtania và làm phép lạ cho Ladarô
sống lại đã làm rúng động trong dân chúng và nhiều người đã
tin vào Đức Giêsu cũng như giáo huấn của Ngài.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người hãy ý thức lại
việc sống đạo bấy lâu nay: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ
vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin
Mừng đòi ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp,
liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chúng ta
cũng vì ghen tức mà loại bỏ anh chị em mình như những
Pharisêu và Kinh Sư hôm nay đối với Đức Giêsu?

Chính vì điều này mà cuộc thương khó của Đức Giêsu ngày
càng gần kề. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà
cầm quyền và các Thượng Tế quyết định họp Hội Đồng và ra
lệnh bắt, giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài: ai
biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.
Lý do họ bắt và quyết định giết Đức Giêsu là vì họ đã ghép
cho Ngài cái tội chính trị. Họ nói: “Người này làm nhiều dấu
lạ.

Lạy Chúa Giêsu, sự thật mà Chúa muốn chúng con sống, đòi
hỏi chúng con phải có quyết tâm cao thượng mới có thể đi vào
đường lối đó được. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con can
đảm sống giá trị Tin Mừng dù có phải thiệt thòi. Amen.

Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông
ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân
tộc ta". Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm Thượng Tế mà
Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giêsu:
“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu
diệt".

Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

Lễ Thánh Giuse
Bạn Trăm Năm Đức Maria
Ngày 19 tháng 3

trằn trọc suy nghĩ, ngài đã chọn giải pháp im lặng rời bỏ
Maria như là phương cách tốt nhất. Nhưng, khi con người đã
cố gắng hết sức mà vẫn bất lực, Thiên Chúa sẽ chỉ cho họ
biết phải hành động như thế nào cho đúng ý Người. Có lẽ
phải nỗ lực tìm kiếm ý Chúa một cách không mệt mỏi, đến
nỗi ngay cả trong vô thức như giấc mơ vẫn còn tìm kiếm,
thánh Giuse mới nhận ra lệnh truyền của Chúa qua sứ thần.
Đây chính là điểm mà thánh Giuse đã hành động không
giống lẽ thường, khi ở trong tâm trạng bất an lo lắng như
người đời.
Thánh Giuse được gọi là công chính, vì ngài đã xoá mình đi,
rút lui vào bóng tối, để cho ý Chúa được thể hiện trên cuộc
đời Đức Maria. Nhưng, khi đã biết thánh ý Chúa không muốn
như vậy, thánh nhân đã mau mắn làm như lời thiên sứ truyền,
mà đón Maria về nhà mình. Đời sống của thánh nhân mời gọi
từng người nỗ lực thực thi ý Chúa, giống như mảnh đất màu
mỡ luôn sinh ra những hoa trái tốt lành cho người canh tác:
“Khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống
và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh
đất ấy sẽ nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng nếu
chỉ sinh ra những gai cùng góc, thì đó là mảnh đất bị bỏ đi, bị
nguyền rủa đến nơi rồi, và rốt cuộc sẽ bị đốt cháy” (Hr 6,78).

Lời Chúa:
Mt 1,16.18-21.24a
“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón
vợ về nhà” (Mt 1,24).)
Suy niệm
Đứng trước một biến cố đưa đến cuộc khủng hoảng tâm lý,
con người dễ rơi vào tâm trạng bất an lo lắng hay bàng hoàng
sợ sệt. Từ đó, tâm trí họ không còn sáng suốt để đưa ra những
quyết định. Thánh Giuse cũng rơi vào trạng thái bất an lo
lắng theo thường tình, khi nhận ra vị hôn thê của mình mang
thai. Dù biết rằng người bạn của mình trong trắng thánh
thiện, không thể có hành động trái luân thường đạo lý với ai,
nhưng các câu hỏi cứ cuốn lấy tâm trí ngài, như dòng thác
xoáy lấy khúc gỗ : mình có vai trò gì đối với bào thai trong
bụng Maria ? Đón nhận Maria về nhà có đúng ý Thiên Chúa
không ? Mình phải làm gì đây ?... Cuối cùng, sau nhiều đêm
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã cho con nhận ra nhiều ý muốn của Chúa
trong đời, nhưng con thường quên đem chúng ra thực hiện.
Xin cho con dám ra khỏi những bận tâm toan tính khôn
ngoan của loài người, để can đảm thi hành ý Chúa trong mọi
giây phút của đời sống. Ước gì con luôn tâm niệm: thánh ý
Chúa là gia nghiệp con mãi mãi, và thực thi thánh ý Ngài là
lựa chọn trong suốt hành trình dương thế của con. Amen.
http://www.giaoducconggiaohdgm.org
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Cần mướn một phụ nữ khỏe mạnh, tận
tâm, hiền hậu, ở luôn tại tư gia để săn sóc
cụ già. Bao ăn ở, lương hậu.
Vùng Southwest/Bellaire
Liên lạc: 703.389.9825

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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