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Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa, hãy cùng nhau ôn lại mầu nhiệm BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
1. ĐỊNH NGHĨA.
Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh Giá,
ban Mình Máu Người hiện diện trong hình Bánh Rượu làm của nuôi linh hồn ta.
2. GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:
Chúa Giêsu nói: "Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống
muôn đời. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống đời đời. Người ấy luôn kết hợp với
Tôi và Tôi luôn kết hợp với người ấy" (Ga 6, 51-56).
3. GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:
"Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm đời sống Hội Thánh. Trong bí tích Thánh
Thể, Đức Kitô liên kết Hội Thánh và mọi chi thể của Người vào hy lễ chúc tụng và tạ ơn,
hy lễ mà Người đã dâng lên Cha một lần dứt khoát trên thập giá. Qua hy lễ này, Người
thông ban tràn đầy ân sủng cứu độ trên Thân Thể của mình là Hội Thánh" (Giáo Lý Hội
Thánh Công Giáo = GLHTCG số 1407).
4. ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
- "Ai muốn đón nhận Chúa Kitô qua việc rước lễ, phải sống trong tình trạng ân sủng. Ai
biết mình đang mắc tội trọng, phải lãnh nhận bí tích Giao Hòa trước khi rước lễ"
(GLHTCG số 1415).
- Phải giữ chay theo luật dạy (một giờ trước khi rước lễ).
- Có ý ngay lành.
- Chuẩn bị chu đáo (bên trong lẫn bên ngoài).
5. CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Trong thánh lễ khi Linh Mục chủ tế đọc lời truyền phép: "Nầy là Mình Ta. . . Này là
Máu Ta..."
Khi đó bánh và rượu liền trở nên Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu. Khi đó, Chúa Giêsu
hiện diện thật sự trong hình bánh hình rượu. Ngài hiện diện luôn cho đến khi nào bánh và
rượu vẫn còn giữ nguyên phẩm chất, không bị hư đi.
6. HIỆU QUẢ.
"Khi rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được gắn bó chặt chẽ hơn với Đức Kitô,
được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi các tội trọng. Nhờ rước lễ, tình yêu của chúng ta
với Đức Kitô được mật thiết hơn, nên sự hiệp nhất trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Người,
được củng cố" (GLHTCG, số 1416).
7. SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Bí Tích Tình Yêu. Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã
xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết và ban Bí Tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng
loài người.
Chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ cho sốt sắng, đồng thời năng kính viếng
Thánh Thể để tỏ tâm tình biết ơn và hiếu thảo của mình đối với Chúa.
Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

ĐẠI LỄ VÀ KIỆU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày mồng 3 tháng 6, lúc 7 giờ chiều, Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh
Chúa. Ngay sau thánh lễ sẽ rước kiệu tôn kính Thánh Thể.
DSF (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
Tổng Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GÂY QUỸ
Các em Thiếu Nhi có bán vé rửa xe sau các Thánh Lễ để giúp gây quỹ cho các sinh hoạt
của Đoàn.
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.

- 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

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 hoặc lên trang mạng của Giáo Xứ www.giaoxungoiloi.org để ghi danh hoặc biết
thêm chi tiết.

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,097 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Archdiocesan Youth Conference
2018

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

“CHOSEN"
Hilton Americas Hotel
July 20-22, 2018

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
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 Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,800 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.
Through this event, incoming ninth graders through outgoing high school seniors are
challenged to live out their faith, learn informative presentations, listen to outstanding
national speakers, and make new friendships.
AYC provides youth with a unique opportunity to interact with the Cardinal and
Auxiliary Bishop of the Archdiocese to celebrate the sacraments, to pray, and reflect on
the role of the Young Church of Galveston-Houston.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus Christ
through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, confession, and other prayer
experiences.
To register for AYC registration: https://archgh.cvent.com/AYC2018
Parish voucher code is 7230CTIW2018
or contact Parish Office at 281.495.8133
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The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ
First Reading
Exodus 24:3-8
The covenant is established between God and the people.
Responsorial Psalm
Psalm 116:12-13,15-16,17-18
God brings salvation.
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

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

ĐẶC TRÁCH
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
Giáo Lý Tân Tòng
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
Vũ Duy Dương
281.983.9062

Second Reading
Hebrews 9:11-15
Christ is the mediator of the new covenant.
Gospel Reading
Mark 14:12-16,22-26
Jesus shares his Last Supper with his disciples.
Background on the Gospel Reading
Today, the second Sunday after Pentecost, we celebrate a second solemnity, which
marks our return to Ordinary Time in the liturgical calendar. Today is the Solemnity
of the Most Holy Body and Blood of Christ. At one time, this day was called Corpus
Christi, the Latin words for “the Body of Christ.” In the most recent revision of our
liturgical rites, the name for this day is expanded to be a more complete reflection of
our Eucharistic theology.
In our reading for today, we read the account of the Last Supper found in the Gospel
of Mark. It begins with the instructions that Jesus gave to his disciples to prepare
their Passover celebration. It then goes on to give an account of the Last Supper. On
this Sunday, however, our Lectionary reading omits the verses between these two
passages; in those omitted verses we hear Jesus predict his betrayal by one of his
disciples.
The Gospel of Mark describes Jesus’ Last Supper with his disciples as a celebration
of the Jewish feast of Passover. The Jewish celebration of Passover is a memorial to
and a ritual participation in the defining moment of Israel’s history. It celebrates
God’s deliverance of his people from slavery in Egypt. The Passover meal includes
many ritually important elements, such as unleavened bread, lamb, and bitter herbs.
Each food item recalls an aspect of the Exodus event. The instructions for the
preparation of this meal are carefully prescribed in the Law of Moses. It is a central
obligation of the Jewish faith tradition to celebrate this meal and to give thanks to
God for his deliverance and protection.
In the description of the Passover meal found in today’s Gospel, however, Mark
omits many elements of the Jewish Passover meal. Instead he describes only those
elements he believes to be most essential to the Christian Eucharist: Jesus took bread,
blessed the bread, broke the bread, and shared it with his disciples. Similar words and
actions follow as Jesus shares the chalice with his disciples. This bread now shared is
Jesus’ own body. Those who drink from the chalice are invited to share in a new
covenant which will be sealed by Jesus’ own blood. Mark’s Eucharistic theology
looks forward to the Kingdom of God that Jesus inaugurates.
The Gospel for today reminds us that the Eucharist is a memorial of Christ’s sacrifice
on the cross. We believe that Jesus is truly present to us in the elements of bread and
wine. Each time we celebrate this sacrament, we prepare for the Kingdom of God.
This celebration, as the Second Vatican Council taught us, is the source and summit
of the Christian life.

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

www.loyolapress.com

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 09 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ
(Mc 12, 1-12)
Vào thời Đức Giêsu, Dân Dothái đang bị đô hộ bởi đế quốc
Lamã. Đất đai được chia thành nhiều vùng khác nhau. Chủ
nhân của những vùng đất rộng lớn này chính là những người
ngoại quốc.
Họ làm chủ đất đai, nhưng ít khi chính họ canh tác, nên
thường cho nông dân là người Dothái thuê lại, hoặc cũng có
thể họ trồng trọt, nhưng việc chăm sóc thì họ thuê. Đến mùa,
những ông chủ chỉ đến để thu lợi nhuận từ chính những bàn
tay lao động cực nhọc của những người làm công. Vì thế,
những nông dân này căm thù sâu sắc đối với các chủ nhân
ngoại quốc.
Khi sống trong thân phận nô lệ như vậy, cộng thêm sự kích
động từ ngoại cảnh, nên những tá điền này sẵn sàng đang tay
giết chết những người do ông chủ sai đến, bởi họ vẫn biết rằng
pháp luật thừa nhận quyền sở hữu của những người chiếm giữ
đất hoang.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chỉ ra sự nông nổi, nhẹ dạ của họ
khi chủ mưu giết ngay cả người thừa tự để hy vọng chiếm giữ
đất đai của ông chủ, bởi lẽ ông chủ sẽ đến và lấy lại đất đai để
trao lại cho người khác, khi đó, họ sẽ trắng tay.
Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn vạch trần những âm
mưu của giới lãnh đạo Dothái đang tìm mọi cách để giết Đức
Giêsu; đồng thời Ngài muốn gửi đi một thông điệp căn bản, đó
là: yêu thương sẽ xóa đi hận thù. Còn hận thù sẽ dẫn đến chết
chóc, bởi sự hận thù chẳng khác gì cái hố chôn kẻ hận thù
trước rồi mới chôn đối phương.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu
thương nhau. Khi sống yêu thương, chúng ta đã hành động
như chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới
có thể biến thù thành bạn; cũng chỉ có tình yêu, chúng ta mới
giúp nhau nên thánh ngang qua những yếu đuối, vụng về của
thân phận con người. Hãy nhớ lời thánh vịnh 118 mà hôm nay
Đức Giêsu đã lặp lại: “Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá
tảng góc tường”.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta hiểu rằng: Cái chết của
Chúa là hệ quả của một sự thù hằn, ghen ghét, nhưng ngang
qua cái chết vì tình yêu, Chúa đã biến nó thành quà tặng quý
giá dâng lên Thiên Chúa Cha và trao tặng cho con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa khơi lên ngọn lửa yêu mến
nơi tâm hồn chúng con, để chúng con cùng nhau xây dựng
tình thương, công bình và chân lý trong cuộc sống của
mình. Amen.

ngược lại khi xin họ cho xem đồng tiền. Khi xem xong, Ngài
hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?”; họ đã nhanh nhảu
trả lời: “Của César”.
Họ đưa ra cái bẫy này để xem Đức Giêsu xử trí ra sao? Họ
thừa biết Ngài là con cháu thuộc dòng dõi Vua Đavít, thì mối
thù dân tộc là không thể chấp nhận ngoại bang, vì thế, nếu
Ngài nói không phải nộp thuế thì chắc chắn Đế Quốc sẽ xử
Ngài. Còn nếu Ngài nói là phải nộp, thì dân chúng sẽ đứng lên
tố cáo Ngài là tay sai cho địch, phản quốc, hại dân, và như một
lẽ tất yếu, người dân không còn nghe theo những lời dạy dỗ
của kẻ phản bội nữa!
Tuy nhiên, sự khôn ngoan của loài người lại trở nên ngu
dại trước Thiên Chúa! Giải pháp đầy khôn ngoan của Đức
Giêsu đã làm cho họ chưng hửng khi nói: “Của César, trả về
César, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.
Trong cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những kẻ “đội trên,
đạp dưới” để trục lợi hay che dấu những bỉ ổi, bất nhân ngầm
sâu trong con người của họ. Những lời nói thật hay, những
khen ngợi thật tuyệt vời, khiến cho đối phương bị thuyết phục
và rồi thuận theo những chiêu thức ma ranh quỷ quyệt của họ
mà làm nguy hại cho những người lương thiện.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chu
toàn trách vụ trần thế, nếu những điều đó là đúng với lương
tâm Kitô giáo; luôn biết đền ơn những người làm ơn cho
chúng ta, nhất là Thiên Chúa, Đấng luôn ban phát mọi ơn lành
cho mình.
Không được sống hai mặt, giả tạo nhân đức để làm hại
người khác, vì đây là đường lối của ma quỷ chứ không phải
đến từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khôn ngoan để
lựa chọn những gì thuộc về Chúa và khước từ những gì
thuộc về ma quỷ. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận
với Thiên Chúa và tha nhân. Amen.
THỨ TƯ
SỐNG LẠI RỒI SẼ RA SAO?
(Mc 12, 18-27)
Đã có nhiều cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và nhóm này
hay nhóm khác, nhưng với nhóm Xađốc thì đây là lần đầu tiên.
Những người này được liệt vào hàng quý tộc có tiếng là tử tế,
nhưng lại theo ngoại xâm.
Họ rất bảo thủ trong lãnh vực tôn giáo. Vì thế, họ chỉ công
nhận bộ Ngũ Thư mà thôi. Tất cả các cuốn sách khác đều bị
bãi bỏ cả. Vì thế, những lời dạy của các ngôn sứ xuất hiện sau
đó thì đều bị họ khước từ và không tin.
Như vậy, chúng ta không lạ gì khi họ chất vấn Đức Giêsu về
sự sống lại.
Họ đứng lên hỏi Ngài về việc sự sống lại sau cõi chết khi
đưa ra một ví dụ: có một người lấy vợ, rồi chết không con,
theo luật, người em kế phải lấy tiếp người phụ nữ ấy để có con
nối dòng. Tuy nhiên, cứ lần lượt như vậy cho đến người thứ 7
lấy cô ta mà cũng chết không con, cuối cùng, chính người đàn
bà này cũng chết. Vậy sau này, khi sống lại thì cô ta sẽ là vợ
của ai trong 7 người chồng đã từng cưới nàng làm vợ?
Khi hỏi như vậy, Đức Giêsu thừa biết ý đồ thâm độc của
nhóm này, nên Ngài đã làm cho họ cứng họng!
Trước tiên, Đức Giêsu đã làm họ lúng túng khi chỉ dẫn cho
biết sự am hiểu Kinh Thánh của họ quá hời hợt.
Thứ hai, Ngài mặc khải cho họ biết rằng: sự sống con
người sau khi chết hoàn toàn khác với sự sống hiện tại. Nếu sự
sống hiện tại con người có bổn phận truyền sinh để lưu truyền
nòi giống, thì sự sống sau cái chết không còn chuyện đó. Vì
vậy, họ đâu còn lấy vợ gả chồng nữa, bởi vì sự sống của họ đã
đạt tới sự viên mãn.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng
vào Thiên Chúa cũng như sự sống thật đời sau. Cuộc sống đời

THỨ BA
GIAN DỐI KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI CUỐI CÙNG
(Mc 12, 13 – 17)
Ở đời người ta thường nói: “Thua keo này ta bày keo
khác” để ám chỉ việc kiên trì trong suy tư hay hành động.
Hôm nay, những người Pharisêu đã không chịu thua Đức
Giêsu, vì thế, họ đã tìm thêm dịp để hại Ngài. Không những
vậy, họ còn kéo theo đồng minh là những người thuộc nhóm
Hêrôđê nữa.
Câu chuyện được khởi đi từ một thái độ giả hình, nhằm che
đậy sự gian xảo trong tâm hồn của những kẻ chuyên nghề nịnh
hót. Họ không ngớt lời khen ngợi Đức Giêsu là người chân
thật, công bằng trong cách giảng cũng như hành xử… Vì thế,
nhân dịp này, họ đến để xin lời dạy khôn ngoan của Ngài về
việc nộp thuế. Họ nói: “Có được phép nộp thuế cho César
không?”. Đây lại là một trò chơi nguy hiểm mà họ giăng ra để
gài bãy Đức Giêsu, và đây cũng là một thủ đoạn bỉ ổi nhằm trả
thù Đức Giêsu vì những lần Ngài đã làm cho nhóm này bị lộ
rõ chân tướng đê hèn của họ.
Đức Giêsu biết rõ đây là cái bẫy, nên Ngài rất bình thản hỏi
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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đời là đích đến chứ không phải dừng lại ở nhu cầu thể xác như
khi lưu trú nơi trần gian.
Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự chết lẫn sự sống, và chỉ
trong Ngài, chúng ta mới được hạnh phúc đích thực.
Vì thế, hãy biết trân trọng nó và biết mua lấy Nước Hằng Sống
bằng niềm tin, sự hy sinh và tinh thần dấn thân vì Nước Trời
ngay trong cuộc sống thực tại trần thế này.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng yêu mến
Lời Chúa và tha thiết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống
hiện tại. Xin ban cho chúng con luôn biết tha thiết với
những thực tại trên trời, nơi tràn đầy ân sủng, bình an và
hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

một Đấng Kitô chịu đau khổ, là tôi tớ của Giavê chứ không
phải là một Đấng Kitô với mũ mão cân đai và đứng lên để làm
chính trị như họ vẫn lầm tưởng!
Chính sự hiểu nhầm và mong ước phiến diện về Đấng Kitô,
nên họ không thể chấp nhận Đấng ấy nằm ngoài khuôn mẫu
của sự uy nghi, lộng lẫy, đánh đông dẹp bắc, quyền lực phi
thường… Vì thế, khi Đức Giêsu đến, Ngài sống nghèo khó,
không nhà không cửa, dạy con người ta hướng thiện, bác ái,
bao dung, tha thứ thì họ đã không thể chấp nhận, và lẽ đương
nhiên, họ tìm cách loại bỏ vì coi đó như là cái gai trong mắt và
hòn đá cản lối đi.
Trong cuộc sống hôm nay nơi con cái của Giáo Hội, vẫn
không thiếu những con người đủ mọi tầng lớp, luôn thích một
Giáo Hội quyền lực, giàu có, oai phong; thích một Giáo Hội
được củng cố bằng quyền lực… Không những thế, mà nhiều
người đã áp dụng quan điểm đó ngay trong suy tư, nơi hành vi
và lối sống của mình.
Những lúc như thế, chúng ta hãy cẩn trọng vì đây không
phải là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những
Pharisêu giả hình, của Luật Sĩ vụ luật, những Sa Đốc không
niềm tin và phe Hêrôđê ham quyền…
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con hiểu được
Lời Chúa dạy để biết sống điều Chúa muốn. Amen.

THỨ NĂM
MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA TÔI LÀ GÌ?
(Mc 12, 28-34)
Ngày nay, người ta thường hay nghe những lời lẽ như: sản
phẩm này là tốt nhất; con người này là tốt nhất! Vậy mối quan
tâm hàng đầu của bạn là gì…? Nói cách khác, với tư cách là
người Công Giáo, mối quan tâm hàng đầu của đời sống Kitô
hữu là gì?.
Đây chính là sự quan tâm và một vấn nạn mà người Luật Sĩ
đã đặt ra cho Đức Giêsu trong hành trình đi tìm chân lý của
ông.
Tin Mừng thuật lại: có một Luật Sĩ đến hỏi Đức
Giêsu: “Thưa thầy, trong các giới răn, giới răn nào đứng
hàng đầu?”. Đức Giêsu đã thấy được lòng tốt và nhất là sự
khao khát của ông ta, nên Ngài đã mạc khải cho ông Luật Sĩ
này ngay tức khắc khi nói cho ông biết về giới luật quan trọng
nhất chính là: yêu mến Thiên Chúa trên hết và yêu thương
người thân cận như chính mình.
Phản ứng của Luật Sĩ này là hết sức thán phục những lời
dạy khôn ngoan của Đức Giêsu. Thật vậy, vì lòng chân thành
đi tìm kiếm chân lý, lẽ sống, nên Đức Giêsu đã khen ngợi ông
và nói cho ông biết: ông không còn xa Nước Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị kinh tế thị trường
làm cho đời sống đức tin bị trao đảo. Nhiều khi chúng ta đặt
bậc thang giá trị của mình dựa trên tiền bạc, chức quyền, danh
vọng… Vì thế, đã biết bao lần chúng ta rơi vào tình trạng lập
lờ, bắt cá hai tay, chỉ còn biết cái lợi trước mắt mà không hề
nghĩ đến cuộc sống đời sau. Giới răn mến Chúa, yêu người là
cái gì đó không được chúng ta quan tâm nếu không muốn nói
là coi thường!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cật vấn lương tâm chúng ta về
những chọn lựa bấy lâu nay! Đồng thời, mời gọi chúng ta hãy
yêu mến và trung thành giữ Luật Chúa thì chúng ta sẽ được
hạnh phúc. Mặt khác, khi giữ luật Chúa, chúng ta có một cuộc
sống bình an, thanh thản và luôn biết yêu thương, tôn trọng
nhau để cùng nhau xây dựng Nước Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt lại bậc thang
giá trị của cuộc đời, luôn biết tìm ý Chúa và giữ giới răn
Chúa cho trọn. Amen.

THỨ BẨY
ĐÂU LÀ GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA?
(Mc 12, 38-44)
Sống giả hình trong sự hào nhoáng bề ngoài là thứ mà con
người luôn sử dụng và không ngừng trang điểm cho nó. Bởi
xuất phát từ lối suy nghĩ rằng: nhờ những chuyện hình thức
bên ngoài, nó sẽ che lấp sự xấu xa bên trong. Tuy nhiên, đây
chỉ là điều vô lý và hão huyền khi đối diện với những chân lý
Tin Mừng.
Hôm nay thánh Máccô trình thuật việc được Đức Giêsu
vạch trần sự giả tạo của những Kinh Sư khi kể cho họ nghe
câu chuyện lên đền thờ cầu nguyện.
Những người Kinh Sư luôn coi họ là người đạo đức, thánh
thiện hơn mọi người khác. Sự tốt lành của họ được biểu hiện
qua việc: nới rộng thẻ kinh và làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu
giờ. Không những thế, họ còn mong muốn người ta thưởng
cho mình những tiếng tốt và kính trọng khi đi ra đường bằng
việc chào hỏi nơi công cộng…
Như thế, đối tượng bị họ khinh bỉ chính là người nghèo và
tội lỗi… Thế nhưng, Đức Giêsu đã chỉnh sửa quan niệm sai
lầm đó bằng việc khen ngợi một bà góa nghèo bỏ có hai xu
vào đền thờ. Trong khi đó chê bác việc người giàu bỏ nhiều
tiền nhưng lại là tiền dư thừa của họ chứ không phải như bà
góa bỏ trọn vẹn những gì bà có.
Trong xã hội hôm nay, người giàu thường được tôn trọng.
Chân lý thuộc về kẻ có quyền, có tiền. Người nghèo luôn nắm
phần thua thiệt! Tuy nhiên, trước mặt Thiên Chúa thì hoàn
toàn khác. Người giàu trước mặt Thiên Chúa là sự khiêm
nhường thẳm sâu. Kẻ nghèo chính là người kiêu ngạo.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống
đạo thực tâm. Luôn có một cái tâm sáng, để những việc làm
của mình được trong sạch. Cần có một kinh nghiệm về tình
yêu của Thiên Chúa, đồng thời sống trong tình yêu đó nơi
những mối tương quan thì tốt hơn là những hình thức phô
trương bên ngoài.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết yêu
mến Chúa bằng tình yêu chân thành. Xin cho chúng con
biết sống đạo với tâm hồn đơn sơ, tin tưởng, phó thác và yêu
mến thay cho những sự giả tạo, man trá bề ngoài. Amen.

THỨ SÁU
HIỂU ĐÚNG VỀ ĐẤNG KITÔ
(Mc 2, 35- 37)
Trong các bài Tin Mừng trước, chúng ta thấy Đức Giêsu
luôn bị chất vấn bởi các người Pharisêu, Kinh Sư, phe Hêrôđê,
nhóm Sa Đốc… Nhưng hôm nay, thánh sử Máccô lại cho thấy
một tình thế ngược lại. Chính Đức Giêsu là người đứng lên
chất vấn họ.
Khởi đi từ chỗ Ngài đặt vấn nạn về thân thế, nguồn gốc của
mình: các Kinh Sư bảo Đấng Kitô là con vua Đavít, thế thì tại
sao vua Đavít lại gọi Đấng ấy là Chúa Thượng tôi? (x. Tv
110,1). Không ai trả lời được, vì thế đám đông dân chúng lấy
làm thích thú!
Qua câu hỏi đó của Đức Giêsu, Ngài không phủ nhận thân
thế, vai trò của mình. Ngài cũng không từ trối tước hiệu con
Vua Đavít. Nhưng dần dần, Ngài muốn cho mọi người hiểu về
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Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
Nguồn gốc

Năm ngày Thứ Bảy đầu tháng cho sự đền tội
được yêu cầu để chuộc lỗi do 5 phương cách
mà loài người xúc phạm đến Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

Sự Sùng Kính trong những Thứ Bảy Đầu
Tháng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
của Mẹ Maria đã được đề cập lần đầu tiên do
Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 7 năm
1917. Sau khi cho ba trẻ em, Francisco,
Jacinta and Lucia, thấy thị kiến về hỏa ngục,
Mẹ đã nói: "Các con vừa nhìn thấy hỏa ngục
nơi các linh hồn tội lỗi rơi xuống. Để cứu họ,
Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự
Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ. Nếu những gì Mẹ nói cho các con được
thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ
có hoà bình... Mẹ sẽ đến và yêu cầu... Sự kết
hợp việc đền tạ vào những ngày Thứ Bảy đầu
tháng..."

1. Công kích về sự Thụ Thai Tinh Khiết của
Mẹ Maria
2. Công kích chống lại sự Đồng Trinh Trọn
Đời của Mẹ
3. Công kích về danh Mẹ Chí Thánh và từ
chối chấp nhận Mẹ là Mẹ của nhân loại
4. Tìm cách công khai cấy vào tim trẻ thơ thái
độ thờ ơ, coi thường, và thậm chí thù ghét Đức
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tám năm sau đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ và
Chúa Giêsu Hài Đồng đã hiện đến Lucia, thị nhân chứng kiến
sự hiện ra ở Fatima còn sống sót cuối cùng, tại dòng tu ở Pontevedra, Tây Ban Nha. Đức Mẹ đã đặt tay trên vai Lucia và để
lộ ra một trái tim bị đeo vòng gai nhọn.

5. Sỉ nhục Mẹ trực tiếp trên những hình ảnh cực thánh của Mẹ.
Những Lời Hứa Gì Bù Lại Cho Việc Tôn Sùng Này?
Chúa Giêsu Kitô Hài Đồng và Mẹ Chí Thánh của Ngài đã ban
những lời hứa rất lớn lao và gần như khó tin này cho những ai
thực hiện và quảng bá việc Sùng Kính 5 Ngày Thứ Bảy Đầu
Tháng:

Chúa Giêsu Hài Đồng đã phán: "Hãy thương hại Trái Tim Đức
Mẹ Cực Thánh của Mẹ các con đã bị bao phủ bởi những gai
nhọn do loài người vô ơn đâm xuyên qua từng giây phút, và vì
không ai làm việc đền tạ..."

1. Sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria lúc lâm tử với những
ân sủng cần thiết cho sự cứu rỗi.

Làm việc Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ
Maria như thế nào?

2. Sự cứu rỗi cho các linh hồn tội lỗi và mang đến hòa bình do
kết quả của sự truyền bá việc Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ Maria.

Sự Sùng Kính bao gồm những việc làm sau đây, trong 5 Thứ
Bảy đầu tháng liên tiếp, với ý nguyện đặc biệt cho việc đền tội
về 5 sự xúc phạm nghiêm trọng nhất của loài người chống lại
Đức Nữ Đồng Trinh:

Kinh Đền Tạ vào những Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng
Ôi Đức Nữ Đồng Trinh và là Mẹ chúng con/, chúng con đau
buồn lắng nghe những than van của Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ đang bị vây bởi những gai nhọn/ mà loài
người vô ơn đâm xuyên qua từng giây phút/ bằng những lời
phỉ báng và sự vong ân của họ. Bởi sự ao ước nồng cháy yêu
thương Mẹ như Mẹ chúng con/ và việc đẩy mạnh sự tôn sùng
thật sự cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,/ chúng
con xin phủ phục dưới chân Mẹ/ để bày tỏ nỗi đau đớn mà
chúng con cảm nhận do lời phiền trách/ mà loài người đang
gây đến Mẹ, và để chuộc lỗi, bằng những lời cầu nguyện và hy
sinh của chúng con cho những xúc phạm/ mà loài người đã
đền trả cho tình yêu dịu ngọt của Mẹ. Xin Mẹ ban cho họ và
cho chúng con sự tha thứ tất cả các tội lỗi./ Một lời của Mẹ sẽ
mang đến ơn sủng và sự hoán cải cho tất cả chúng con. Xin
Mẹ đẩy nhanh sự hoán cải của những tội nhân,/ để họ có thể
yêu mến Chúa Giêsu/ và chấm dứt xúc phạm Thiên Chúa,/ đã
bị xúc phạm quá nhiều rồi,/ và sẽ không bị rơi vào hỏa ngục.
Xin đưa mắt nhân từ về phía chúng con,/ để từ nay về sau/
chúng con có thể yêu mến Chúa với tất cả con tim chúng con/
khi còn sống và sẽ vui hưởng với Ngài trên thiên đàng muôn
đời. Amen.

1. Đi xưng tội (trong vòng 8 ngày trước hoặc sau ngày Thứ
Bảy đầu tháng)
2. Rước Thánh Thể
3. Lần hạt năm chục Kinh Mân Côi
4. "Cùng với Mẹ trong mười lăm phút chiêm ngắm mười lăm
mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi." Việc này khác với sự lần hạt
năm chục Kinh Mân Côi ở trên, và nên thực hiện trong sự hiện
diện của Thiên Chúa nơi Nhà Tạm hoặc trước Mặt Nhật với
Thánh Thể bên trong.
Tại sao là 5 ngày Thứ Bảy?
Những tín hữu Kitô giáo đã luôn tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh
vào ngày Thứ Bảy bởi vì lòng tin kiên trì của Mẹ trong Chúa
Giêsu vào Thứ Bảy Tuần Thánh đầu tiên trước khi Chúa sống
lại.

http://kinhmancoi.net
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

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

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

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

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

