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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
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

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

Hãy cộng tác với ơn Chúa.

Thánh Augustinô đã nói: Khi tạo dựng
nên chúng ta, Chúa không cần hỏi ý
kiến chúng ta, nhưng để cứu độ chúng
ta, Ngài cần chúng ta đồng ý và cộng
tác với Ngài, bởi vì Ngài sẽ không thể
cứu độ những ai không muốn. Và như
thế, sự cộng tác của chúng ta dường
như là một điều kiện cần thiết luôn đòi
buộc mỗi người.
Hẳn chúng ta còn nhớ, trong hoang
địa, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu:
Hãy làm cho những hòn đá này trở
nên bánh mà ăn. Thế nhưng qua đoạn
Tin Mừng sáng hôm nay, Chúa Giêsu
đã không hành động như vậy. Ngài đã
làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai
con cá của một em nhỏ, hay nói đúng
hơn từ một khẩu phần khiêm tốn mà
một bà mẹ khôn ngoan và đầy tình
thương đã đặt vào tay em, trước khi
em lên đường. Sự góp phần của em
tuy nhỏ bé nhưng Chúa đã làm cho trở
nên to lớn, khả dĩ hàng ngàn người
được no đủ giữa một nơi hoang vắng.
Đó cũng là cách thức Chúa thường
làm trong dòng lịch sử.
Thực vậy, trong Cựu Ước Đavít chỉ là
một cậu bé chăn chiên tầm thường,
nhưng cộng tác với Chúa, cậu đã đánh
thắng tước Goliat và trở nên một vị
vua nổi tiếng của dân Do Thái. Cũng
vậy, Giêrêmia chỉ là một cậu bé còn
nói cà lăm, nhưng vâng lệnh Chúa, đã
trở nên một tiên tri sáng chói.
Bước sang Tân Ước, chúng ta cũng
thấy được một lề lối, một cách thức
hành động như thế. Mẹ Maria chỉ là
một cô thôn nữ âm thầm bé nhỏ,
không được ai biết đến. Nhưng sau lời

xin vâng, cộng tác với Chúa, Mẹ đã
trở nên Mẹ của Đức Kitô, Mẹ của
Đấng Cứu Thế, Mẹ của chính Thiên
Chúa.
Mười hai tông đồ cũng vậy. Các ông
phần đông chỉ là những ngư phủ quê
mùa và dốt nát, đơn sơ và chất phác.
Thế nhưng, một khi đã đáp trả lại
tiếng gọi của Chúa, thì Chúa đã biến
đổi để các ông trở thành những sứ giả
Tin Mừng, những chứng nhân của tình
thương và chân lý. Tiếng nói của các
ông đã vang vọng khắp nơi và ảnh
hưởng của các ông trải dài trong dòng
thời gian.
Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, chúng ta
cũng nhận thấy biết bao nhiêu kẻ tội
lỗi, biết bao nhiêu kẻ tầm thường,
nhưng một khi quay trở về cùng Chúa
và nhất là cộng tác tích cực với Chúa,
đã làm nên những việc trọng đại và kỳ
diệu.
Rất có thể phần cộng tác của chúng ta
thì nhỏ bé và tầm thường, nhưng dưới
tác động của Chúa, nó sẽ trở nên to
lớn và có một giá trị đáng kể dưới mắt
Chúa. Một giọt nước lã, thì chẳng có
gì đáng kể, nhưng nếu giọt nước lã ấy
được hoà tan trong chén rượu, và sau
lời truyền phép của vị linh mục, cũng
sẽ trở nên máu thánh Đức Kitô.
Bởi đó điều quan trọng là chúng ta đã
thực sự sống theo những hướng dẫn
của Chúa hay chưa? Chúng ta đã thực
sự cộng tác với Ngài trong việc thánh
hoá bản thân cũng như cải tạo môi
trường xã hội hay chưa?
https://giaophannhatrang.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:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật
ngày 12 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai
giảng tại Hội Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
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.
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)
***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.***
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.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $20,449 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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2021 - 2022

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý và Việt Ngữ
từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2021 - 2022.
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
Chúa Nhật: ngày 15 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 22 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 29 tháng 8 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ (bắt đầu ngày 16 tháng 8)
Hết hạn ghi danh sau ngày 29 tháng 8 năm 2021
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có Chứng Thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có Chứng Thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

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.

LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
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 Thông-Jennifer 346.291.5267
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 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 của họ và ban cho họ
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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
HÃY LÀ MEN CHO ĐỜI
(Mt 13, 31-35)
Xem lại CN 16 TNA, CN 11 TN B
Ở đời, người ta thường xem nhẹ những điều nhỏ mọn và coi
đó như là chuyện không cần quan tâm!
Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như bé nhỏ ấy lại là
nguyên nhân cần thiết để trở thành những điều lớn lao.
Thật vậy, trong nhà Phật có câu:
“Hãy nhìn một em bé
Xin người chớ xem thường
Trong em có chất liệu
Của một bậc đế vương”
Hay;
“Hãy nhìn một đốm lửa
Xin người chớ xem thường
Dù nhỏ bằng đầu đũa
Đốt cả rừng lẫn nương”.
Hôm nay, Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn“men trong bột” để
ám chỉ Nước Trời. Thật vậy, được khởi đi từ những gì là nhỏ
bé, đơn sơ, âm thầm trong sự khiêm tốn. Nhưng một khi đã hội
đủ những cơ hội thuận tiện, Nước ấy sẽ lớn mạnh và lan rộng
khắp nơi, khiến cho quyền lực của thế gian và ma quỷ có mạnh
đến đâu cũng không thể thắng nổi.
Qua hình ảnh này, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: hãy bắt
đầu hành trình đi tìm và sống những giá trị Tin Mừng trong sự
khiêm tốn và âm thầm, chúng ta sẽ gặp được chân lý. Nước
Trời chỉ đến với những người thực sự đơn sơ, chân thành.
Mỗi người Kitô hữu, ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta
đều được mời gọi trở nên chứng tá của Tin Mừng thông qua
đời sống gương sáng của mình.
Mong sao mỗi chúng ta ý thức điều đó và thi hành cách xuất
sắc như “men” được trộn vào trong bột và làm cho bột dậy
men.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết mau
mắn đón nhận thánh ý Chúa và sẵn sàng ra đi loan báo Tin
Mừng, nhờ đó, chính chúng con được biến đổi và những ai
gặp chúng con cũng được biến đổi theo. Amen.
THỨ BA
CÓ NÊN CHĂNG KHI NHỔ CỎ LÙNG SỚM?
(Mt 13, 36-43)
Ở đời, người ta thường nguyền rủa những người ác độc, bất
nhân. Họ cũng không ngừng đặt ra với Chúa những vấn nạn
như: “Tại sao ông này bà nọ tội lỗi như vậy mà vẫn được
Chúa thương, sao Chúa không phạt quách đi cho
rồi?”; Hay “tại sao buôn gian bán lận, ăn trên ngồi trước,
tham nhũng, bóc lột mà không gặp phải tai ương, ngược lại,
họ vẫn suôn sẻ, chót lọt và thành công? Trong khi mình đạo
đức, liêm chính, tốt lành thì lại không được may mắn như
thế?”.

dụ ngôn trên.

Cỏ lùng là một loại cỏ dại thường mọc chung với lúa. Lúc còn
nhỏ, chúng giống và rất khó phát hiện. Đến ngày đơm bông thì
chúng mới lộ rõ ra, bởi vì thân chúng thường cao và nhỏ hơn
lúa, hạt chúng cũng nhỏ và râu dài hơn. Tuy nhiên, đã nhận ra,
nhưng để nhổ cũng khó, vì rễ nó và lúa đã ăn quyện lại với
nhau, khi nhổ cỏ lùng, không chừng lúa cũng lên theo. Người
ta chỉ có thể tách biệt giữa cỏ lùng và lúa khi thu hoạch.
Nhưng lý do tại sao lại phải tách biệt như vậy? Thưa vì hạt cỏ
lùng là một loại rất độc, ăn nhiều sẽ gây chóng mặt, đau ốm,
nếu nặng sẽ hôn mê.
Khi giải thích dụ ngôn, Đức Giêsu cho thấy khởi đầu là thuần
chủng, tốt lành, nhưng sau có sự pha tạp. Lý do là vì kẻ thù
phá hoại nên đã gieo trộm cỏ lùng vào ruộng lúa. Điều này cho
thấy: Giáo Hội và mỗi người chúng ta luôn gặp phải những
chống đối, thù nghịch, thế lực tội lỗi luôn tìm cách để làm hại
linh hồn ta.
Mặt khác, dạy cho ta bài học về sự kiên trì, đừng nóng vội.
Nếu nóng vội, nhiều khi chúng ta nông nổi và vô tình làm
hỏng kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời ta và tha nhân.
Sự thật đã nhiều lần chứng minh cho chúng ta thấy: có nhiều
người tội lỗi tầy trời, nhưng vào một thời điểm nhất định, họ
nhận ta tình thương của Thiên Chúa và tội lỗi của họ quá
nhiều. Vì thế, họ đã sẵn sàng thay đổi cuộc đời, nên lối sống
của họ đẹp lòng Thiên Chúa. Ngược lại. cũng không thiếu gì
nhiều người một thời được mệnh danh là “thánh sống”, nhưng
kết cục lại chìm đắm trong tội do bị sa đà và nằm lỳ trong kiêu
ngạo.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết quay trở
về với Thiên Chúa vì Ngài rất nhân từ và khoan dung, trừ khi
chúng ta không đón nhận sự tha thứ của Ngài mà thôi. Mặt
khác, Lời Chúa khuyên răn chúng ta hãy bình tĩnh trong việc
xét đoán anh chị em mình. Hãy để cho anh chị em ta có cơ hội
hoán cải, hầu trở nên con người tốt lành. Cần nhớ rằng: sự
phán quyết cuối cùng thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn sám hối với
chính mình và sự khoan nhân, kiên nhẫn đối với anh chị em
chúng con. Amen.
THỨ TƯ
KHO TÀNG VÀ VIÊN NGỌC QUÝ
(Mt 13, 44-46)
Xem lại CN 17 TN A
Thánh Phanxicô X. là con một người giàu có. Ngài thuộc
thành phần quý tộc. Vì thế, không lạ gì khi còn trai trẻ, thánh
nhân ngày đêm miệt mài theo đuổi danh vọng trần gian! Tuy
nhiên, nhờ người bạn thân của ngài là thánh Inhaxiô Loyola,
một hôm đã gieo Lời Chúa vào tai Phanxicô: “… được cả thế
giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc
người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26).

Tin Mừng hôm nay trình thuật việc các môn đệ xin Đức Giêsu
giải thích dụ ngôn cỏ lùng cho các ông hiểu thêm.

Nhờ câu Lời Chúa trên mà ngài được ơn biến đổi hoàn toàn.
Từ con người ham mê của cải trần thế trở thành một tu sĩ
nghèo khó. Từ một người ham mê khoa bảng trần gian trở
thành một người chỉ biết rao giảng chân lý Tin Mừng.

Trước khi đi vào nội dung của phần giải thích, chúng ta lược
qua bản chất của cỏ lùng để thấy được tại sao Đức Giêsu lại kể

Hôm nay, Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy xác định
lại căn tính ơn gọi của mình, đó là đi theo Ngài. Đi theo Đức

Giêsu là đón nhận Ngài làm gia nghiệp, lấy lời Ngài làm kim
chỉ nam hướng dẫn. Sẵn sàng sống những giá trị Tin Mừng ấy
trong cuộc đời dù gặp những khó khăn. Quyết tâm từ bỏ những
điều bất chính trái với thánh ý Chúa. Làm được điều đó, ấy là
lúc chúng ta khôn ngoan như người lái buôn và chàng thanh
niên trong Tin Mừng đi tìm “kho tàng” và “viên ngọc
quý” hôm nay.
Mong sao mỗi người chúng ta hiểu rằng: Nước Trời là “kho
tàng” bền vững và Ðức Giêsu là “viên ngọc quý” đích thực.
Đạt được “kho tàng” là Nước Trời; chiếm hữu được “viên
ngọc quý” là chính Đức Giêsu thật là điều không dễ! Muốn đạt
được điều đó, chúng ta phải đánh đổi bằng những hy sinh, cố
gắng và tin tưởng tuyệt đối, ngay cả cái chết.
Lạy Chúa Giêsu, có Chúa là có tất cả, không có Chúa kể
như không có gì. Xin cho chúng con hiểu được điều đó,
quyết tâm và đánh đổi bằng mọi giá để có Chúa làm gia
nghiệp của cuộc đời chúng con. Amen.
THỨ NĂM
CHÚA YÊU HẾT MỌI NGƯỜI
(Mt 13, 47-53)
“Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4, 8), vì thế, Ngài luôn yêu
thương hết mọi người không phân biệt tốt xấu, giàu nghèo hay
chức vị cao thấp.
Bản chất đó hôm nay được Đức Giêsu mặc khải qua dụ
ngôn “chiếc lưới”.
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói: chiếc lưới như là
Nước Trời. Chụp xuống biển là hành động Lời Chúa được trao
ban. Bắt được đủ mọi thứ cá chính là mọi người đều được Lời
Chúa dạy dỗ. Cá tốt, là những người nghe và thực hành Lời
Chúa. Cá xấu là những người không nghe, hay có nghe nhưng
Lời Chúa không biến đổi được họ vì sự ích kỷ và kiêu ngạo.
Tuy nhiên, cá tốt và cá xấu đều tồn tại! Chỉ khi chiếc lưới chụp
xuống và được kéo lên, lúc ấy chúng mới bị phân biệt. Cá tốt
thì cho vào giỏ. Cá xấu thì quăng ra ngoài.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy là cá tốt
trong chiếc lưới của Ngài. Đồng thời cũng dạy ta bài học về sự
kiên nhẫn và sẵn sàng yêu thương hết mọi người. Biết mở lòng
để đón nhận sự bất toàn của anh chị em mình, hầu chờ cơ hội
để Chúa và cả chúng ta cải hóa anh chị em.
Cuối cùng chúng ta cần xác định quyền xét xử là của Chúa và
do Chúa. Bổn phận của chúng ta là tin tưởng, cậy trông vào
lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin tưởng, phó thác nơi
Chúa, cậy dựa vào ơn Chúa để can đảm biến đổi. Xin cho
chúng con được trở thành cá tốt trong ngày sau hết để được
Chúa cho vào giỏ của Chúa là Nước Trời. Amen.
THỨ SÁU
LOAN BÁO TRONG MỌI HOÀN CẢNH
(Mt 13, 54-58)
Xem lại lễ Thánh Giuse Thợ ngày 1/5
“Không ai được tôn trọng ở quê hương của mình”. Đây chính
là câu nói nổi tiếng của Đức Giêsu và có tính tiên tri. Thật vậy,
trải qua biết bao thế hệ, từ những bậc tiền nhân đến chúng ta,
hẳn mọi người đều biết hay đã cảm nghiệm được tính tiên tri
của Đức Giêsu qua câu nói trên hoàn toàn ứng nghiệm.

Hôm nay, chính Đức Giêsu cũng đã trải qua sự thật đó khi về
nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Khi biết rõ về thân thế, gia cảnh của Đức Giêsu, những người
Dothái sinh thời với Ngài đã không thể chấp nhận được, và
như một lẽ tất yếu, họ không tin và cũng chẳng tôn trọng Ngài.
Vì thế, Đức Giêsu đã không làm được phép lạ nào tại quê
hương của mình vì sự cứng lòng tin nơi họ.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta rằng: trong cuộc đời
và trên hành trình loan báo Tin Mừng của người môn đệ,
chúng ta cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại và chống
đối, hiểu lầm và cô đơn… Tuy nhiên, hình ảnh Đức Giêsu lướt
qua họ khi những người này muốn xô Ngài xuống vực đã dạy
cho chúng ta một bài học: bổn phận của chúng ta là loan báo
Lời Chúa, nên chúng ta cứ can đảm và sẵn sàng loan báo cho
dù có những cản trở, khó khăn đến từ mọi phía…
Chúng ta không bận tâm đến quá nhiều kết quả, vì thành công
hay không là việc của Chúa. Chúng ta chỉ là người thợ trong
bàn tay Chúa và chỉ biết làm những việc phải làm mà thôi. Có
được tâm tình ấy, chúng ta sẽ rao giảng Lời Chúa: “… lúc
thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tm 4,2).
Lời Chúa hôm nay còn nhắc cho chúng ta biết: hậu quả của sự
thành kiến đã làm chúng ta bỏ lỡ hay cố tình không chấp nhận
nhiều việc tốt của người khác. Hoặc nhất định không làm việc
hữu ích chỉ vì điều đó được khởi xướng từ một người mà
chúng ta không ưa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vững tin rằng: Chúa là
tất cả đời con, nên mọi khó khăn thử thách sẽ không làm
cho chúng con chùn chân bước theo Chúa. Xin cho chúng
con xóa bỏ thành kiến để công cuộc loan báo Tin Mừng đạt
được nhiều kết quả. Amen.
THỨ BẨY
CHỨNG NHÂN CHO SỰ THẬT
(Mt 14, 1-12)
Khi xem các chương trình nhạc kịch, khán giả thường có
những nhận xét đúng – sai cũng như đặc điểm của vai diễn qua
các nhân vật. Ngoài ra, độc giả còn nhận thấy hình ảnh của
mình thông qua con người và diễn xuất của các nghệ sĩ…
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy xuất hiện 4 nhân
vật, mỗi nhân vật mang một nét đặc trưng riêng cả về nhân
thân và lối sống. Các nhân vật đó là: Gioan Tẩy Giả; vua
Hêrôđê; bà Hêrôđia; và, con gái bà Hêrôđia. 4 nhân vật đó như
thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.
Thứ nhất là Gioan Tẩy giả:
Gioan Tẩy giả là ngôn sứ vĩ đại, đến để loan báo về Đấng Cứu
Thế và chuẩn bị lòng dân đón nhận Ngài. Vì thế, ông đã biểu
lộ vai trò ngôn sứ bằng một thái độ sống hết sức khiêm tốn, hy
sinh, can đảm, mạnh mẽ và bất khuất trước bạo lực, cho dù
phải chịu tù đày và chết tróc.
Thứ hai là vua Hêrôđê:
Ông được biết đến như một kẻ ác nhân. Ông đã lộng hành khi
dùng quyền. Coi thường đạo lý và buông theo sắc dục mà bất
chấp đúng – sai. Ông đã làm trái với lương tâm khi truyền lấy
đầu ông Gioan để thỏa mãn điều thề hứa bất chính của mình.

Thứ ba là Bà Hêrôdia:
Vì ưa thích điều bất chính, nên đã không chấp nhận sự thật mà
Gioan loan báo. Vì thế, lòng thù ghét nổi lên như nước thủy
triều. Thay vì dạy dỗ con mình làm điều tốt, bà lại xúi con
mình làm điều bất chính khi xin vua lấy đầu Gioan Tẩy Giả.
Sự ác tâm này là con đẻ của hận thù và ghen ghét vì mối lợi
trước mắt.

chỉ thích ham mê sắc dục, bất chấp sự thật để làm những điều
lỗi lầm ghê tởm.
Cũng vẫn còn đó nơi ta hình ảnh của bà Hêrôdia. Nhiều lúc,
thay vì dạy con làm điều tốt, thì lại chỉ vẽ cho trẻ những điều
sai trái, miễn sao đạt được điều bất chính nơi ta mà thôi. Và
cũng không thiếu những sự ngộ nhận nơi ta như con gái bà
Hêrôdia…

Thứ tư là con gái bà Hêrôdia:
Cô gái trẻ này được biết đến như một nhân vật có tài mà không
có đức. Vì thế, thay vì sử dụng tài của mình để làm việc thiện,
cô ta đã dùng nó như là một thứ mua vui thuần túy và phá
hoại. Tệ hơn nữa là cô không hề áy náy khi biết rõ rằng việc
mình làm chỉ là để thỏa nãm sắc dục của vua quan và phục vụ
sự hận thù của mẹ cô với Gioan Tẩy giả.

Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang
trong mình hình ảnh và đặc tính của Gioan Tẩy Giả. Luôn tìm
mọi cách để Lời Chúa được loan báo mọi nơi, mọi lúc. Sẵn
sàng chấp nhận hy sinh và ngay cả cái chết để làm chứng cho
Thiên Chúa và sự thật về Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến Lời Chúa
và sẵn sàng rao giảng Lời ấy cho mọi người, dù có phải hy
sinh. Amen.

Trong cuộc sống hôm nay, không thiếu gì những hình ảnh của
Hêrôđê đang hiện ra qua những hành động của những người

Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P

SEVENTEEN SUNDAY OF ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
2 Kings 4:42-44
Elisha the prophet feeds 100 people with 20 barley loaves.

crowd reclines and all hungers are satisfied with abundance.
This connection is further amplified by the response of the
crowd, who wants to make Jesus a king. John is teaching us
that each time we celebrate the Eucharist, we are anticipating
the eternal banquet of heaven.

Responsorial Psalm
Psalm 145:10-11,15-16,17-18
The Lord feeds his people and answers their needs.

Recall that John’s Gospel tells the story of the Last Supper
differently than the Synoptic Gospels. Instead of describing
the meal and Jesus’ actions with the bread and cup, John
describes how Jesus washed his disciples’ feet. We hear this
Gospel when we remember the Last Supper on Holy
Thursday. This recollection of Jesus’ action at the Last Supper
complements the institution narrative of the Synoptic Gospels
and Paul’s Letters that we hear repeated at each Mass.

Second Reading
Ephesians 4:1-6
The Ephesians are encouraged to live the unity of their
Baptism.
Gospel Reading
John 6:1-15
Jesus feeds the crowd of more than five thousand people with
five barley loaves and two fish.

In both stories about the Eucharist—the washing of the
disciples’ feet and the multiplication of the loaves and the
fishes—the Gospel of John teaches us that the Eucharist is an
action. Our word Eucharist is taken from the Greek language
and describes an action: “to give thanks.” In the Eucharist we
are fed by Jesus himself, and we are sent to serve others.

Background on the Gospel Reading
Through most of Lectionary Cycle B, our Sunday Gospel
readings are taken from the Gospel of Mark. Over the past two
Sundays, we heard how Jesus sent his disciples to share in his
mission. If we were to continue reading Mark's Gospel, we
would next hear his report of how Jesus feeds the crowds in
the miracle of the multiplication of the loaves and fishes. Our
Lectionary, however, leaves Mark’s Gospel for the next
several weeks and instead presents this event from the Gospel
of John. In John’s Gospel, Jesus’ multiplication of the loaves
and the fishes is presented as a sign of his authority and
divinity. Jesus interprets the meaning and significance of this
miracle as a sharing of his Body and Blood. This chapter is
sometimes called the “Bread of Life Discourse.”

John’s Gospel notes the detail that the bread blessed and
shared with the crowd are barley loaves. This is the food of
the poor. It reminds us that God feeds and nourishes us,
fulfilling our physical needs as well as our spiritual ones. In
the Eucharist, we are sent to serve the poorest among us.
The story of the multiplication of the loaves and the fishes
recalls a particular aspect of the Mass. In this miracle, Jesus
transforms a young boy’s offering of five barley loaves and
two fish. In the offertory at Mass, we present the fruits of our
labors, represented by bread and wine. These gifts, given to us
first by God as grain and fruit, are returned to God in our
offering of thanksgiving. God in turn transforms our gifts,
making this bread and wine the very Body and Blood of Jesus.
We also offer ourselves in this exchange, and we, too, are
transformed by the Eucharist.

In many important ways, John’s Gospel uses the miracle of
the multiplication of the loaves and fishes to teach about the
Eucharist. Like the Last Supper, this miracle is said to have
occurred near the time of the Jewish feast of Passover. (In
John’s Gospel three Passovers are identified.) Jesus’ language
is similar to the language he used at the Last Supper as
reported in the Synoptic Gospels. John’s description of this
event also anticipates the Messianic banquet of heaven, as the
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