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MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC KITÔ

Thế giới chiến tranh lần thứ hai kết thúc
với hai trái bom nguyên tử, gây cảnh đổ
vỡ tan thương cho thiên nhiên và sinh
mạng đến độ người ta đã nghĩ rằng: Con
người, phải chấm dứt chiến tranh bằng
không chiến tranh sẽ chấm dứt con người.
Ngày nay ở khắp nơi người ta đều quan
tâm đến môi trường với tiếng kêu khẩn
cấp: Trái đất đang lâm nguy. Vì vậy con
người phải dừng lại để tìm kiếm phương
thế cứu nguy địa cầu, bằng không địa cầu
sẽ là nấm mồ không những chôn những
người đã chết mà còn chôn cả những
người đang sống, nước giàu cũng như
nước nghèo.
Trong những cuộc hội nghị gần đây,
ngoài những vấn đề có liên quan đến môi
trường thiên nhiên, còn có vấn đề chênh
lệch giữa những nước giàu và những
nước nghèo, biến thiểu số những nước
giàu tiêu thụ hoang phí những tài nguyên
thiên nhiên mà các nước nghèo phải tàn
phá để sinh tồn hầu cung phụng cho
những nước giàu. Trong bối cảnh địa cầu
đang lâm nguy vì bị con người khai thác
bừa bãi và làm ô nhiễm trầm trọng để sản
xuất, để hưởng thụ, thiết nghĩ lễ Mình và
Máu Thánh Đức Kitô có thể gợi lên cho
chúng ta một vài suy tư hữu ích.
Thực vậy đoạn Tin Mừng hôm nay mời
gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của bí tích

Thánh Thể. Qua những động từ diễn tả
các hành vi của Chúa Giêsu thực hiện
trong phép lạ hoá bánh ra nhiều, tiên báo
những cử chỉ sau này khi Ngài lập bí tích
Thánh Thể, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ
ơn bẻ ra, trao cho các môn đệ phân phát,
chia sẻ để mọi người cùng ăn no nê. Đó là
con đường Chúa Giêsu vạch ra phải được
thực hiện từng bước nhưng liên tục để
mọi người được thông phần vào việc
bánh hoá nhiều. Ngày nay những nước
giàu thường không muốn đi trên con
đường này. Họ lấy các tài nguyên thiên
nhiên và không xem đó là hoa màu ruộng
đất và lao công con người, nhưng chỉ là
những vật sở hữu họ bỏ tiền ra mua vì thế
họ không bao giờ biết cám tạ Chúa và
cám ơn thiên nhiên và người khác. Họ giữ
lấy tài nguyên cho mình mà không biết bỏ
ra, và càng không biết chia sẻ vì bỏ ra đối
với họ là hư hao và chia sẻ là mất mát.
Trong phạm vi cá nhân cũng vậy. Cử chỉ
của Chúa Giêsu là một lời mời gọi. Ngài
cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và chia sẻ cho
mọi người cùng ăn no nê.
Chúng ta cũng vậy, hay lấy cơm bánh của
hoa màu ruộng đất, lấy các tài nguyên
thiên nhiên, lấy khả năng và trọn con
người mình để cảm tạ Thiên Chúa, cám
ơn ruộng đất thiên nhiên, cám ơn công lao
của con người. Rồi bẻ ra để sản xuất, để
sinh lợi và sau cùng là chia sẻ. Chia sẻ
kiến thức kỹ thuật, máy móc lợi nhuận để
mọi người đều có cơ hội đồng đầu mà
phát triển, nhờ đó cùng được thịnh vượng
và hạnh phúc.
Thế nhưng liệu đây có phải là phương
pháp mỗi người chúng ta phải sử dụng để
cứu nguy địa cầu và đem lại hạnh phúc
cho những người chung quanh hay
không?
https://gpcantho.com

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
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
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
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể trong Nhà
Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể từ 12 giờ 30 trưa đến 6 giờ 30 chiều trong Nhà
Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHẦU THÁNH THỂ
GIỜ
HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
12:30 PM
Thiếu Nhi Thánh Thể
1:00 PM
Liên Minh Thánh Tâm
1:30 PM
Các Bà Mẹ Công Giáo
2:00 PM
Tông Đồ Fatima
2:30 PM
Cursillo
3:00 PM
Ban Giáo Dục
3:30 PM
Dòng Ba Đaminh
4:00 PM
Lêgiô Maria
4:30 PM
Hướng Đạo
5:00 PM
Thăng Tiến Hôn Nhân
5:30 PM
Thánh Linh
6:00 PM
Liên Ca Đoàn
DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $88,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm. Cám ơn sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Đóng Góp (tính đến 29/5/2021)
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
Nguyễn Trí

713.478.7497

% Đóng Góp
Còn Thiếu

$71,800
81.6%
$16,200

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.***

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $22,018 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.

CHÚC MỪNG
Tân Linh mục Martin Lý “Wayne” Hoàng
Thụ phong ngày 5 tháng 6 năm 2021
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria
và Thánh Cả Giuse luôn đồng hành với Cha trên bước đường
phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

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
713.256.7344
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 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/

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC
(Mt 5, 1-12)
Xem lại CN 4 TN A, CN 6 TN C,
Thứ Sáu tuần 23 TN, lễ Các Thánh 1/11.
Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây, đủ mọi lứa
tuổi, mọi thành phần, ai ai cũng đều mong muốn mình
được hạnh phúc hoặc sờ chạm thấy hạnh phúc dù chỉ một
chút. Thánh Tôma Aquinô cũng đã nói: “Theo bản tính
tự nhiên, tất cả mọi người đều khát mong hạnh
phúc”. Chính vì thế, nhiều người chấp nhận đánh đổi rất
nhiều để cầu mong được hạnh phúc. Ngày nay, cũng đã
có nhiều người tìm ra cho mình những kỹ năng để nâng
niu và nắm giữ được hạnh phúc lâu dài.
Tuy nhiên, điều họ mong muốn và tìm kiếm đó có đúng
không hay chỉ là một sự mơ tưởng hoặc bị hiểu sai về
hạnh phúc? Vậy, hạnh phúc đích thực là gì và ở đâu?
Hôm nay Đức Giêsu đã vạch ra cho các môn đệ và những
người đương thời với Ngài những con đường để đưa đến
hạnh phúc. Con đường đó là: tinh thần nghèo khó; hiền
lành; chịu đau buồn vì Chúa; khao khát điều công chính
và sẵn sàng chấp nhận bị bách hại vì điều công chính đó;
hãy thương xót người; có lòng trong sạch; ăn ở thuận
hoà. Trung thành với các “mối phúc thật” và gắn vào
trong đó lòng mến thì hẳn sẽ đạt được hạnh phúc đích
thực là Nước Trời.
Hôm nay, Đức Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người
chúng ta đi trên con đường Chân Phúc đó để được cứu
độ, hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, con đường đó
chẳng mấy ai đi! Bởi vì nó là con đường “hẹp”, con
đường của từ bỏ, của chông gai. Nhưng để đạt được niềm
hạnh phúc thực sự, chúng ta không còn con đường nào
khác là đi trên chính con đường mà Đức Giêsu đã đi, bởi
lẽ đường rộng và lối thênh thang sẽ dẫn đến đau khổ, bất
hạnh và diệt vong.
Lạy Chúa Giêsu, đã biết bao lần chúng con khước từ
con đường Chúa vạch ra cho chúng con để được hạnh
phúc. Ngược lại, chúng con lại lựa chọn con đường dễ
dãi, thênh thang hầu thỏa mã tính xác thịt nơi mình,
mà bán rẻ lương tâm, nhân phẩm của chúng con để rồi
mất đi hạnh phúc thật.
Xin cho chúng con biết tìm về nguồn cội của hạnh
phúc là chính Chúa, biết đi trên con đường “các mối
phúc” để dẫn tới hạnh phúc đích thực. Amen.
THỨ BA
MUỐI PHẢI LÀ MUỐI
(Mt 5, 13-16)
Xem lại CN 5 TN A.
Khi nói đến muối, người ta nghĩ ngay đến vai trò quan
trọng của chúng trên sức khỏe của con người, bởi vì:
muối có thể làm dung hòa, điều chỉnh độ chứa nước của
cơ thể (cân bằng lỏng). Các hoạt động của cơ thể sẽ bị
xáo trộn nếu thiếu muối, triệu chứng rối loạn điện
giải, co bắp thịt, đau cơ, uể oải, buồn nôn, hoa mắt,

chóng mặt, phù thũng... là do thiếu muối. Muối còn có
tác dụng xát trùng cao, bảo quản thức ăn cho khỏi hư
thối... Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: "Cá không ăn
muối cá ươn”.
Hôm nay, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: "Chính anh
em là muối cho đời”. Nhưng liền sau đó, như một sự
cảnh báo trước: “Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà
ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc
chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên
nó?".
Thật vậy, đời môn đệ chỉ có giá trị khi trong mình có vị
mặn của tình yêu Giêsu, để làm toát lên hương vị của
khiên nhường, yêu thương, tự hủy, vâng phục, xóa mình
ra không để sống và sống cho người khác. Nếu không có
vị mặn này, phải chăng đời môn đệ của chúng ta trở nên
nhạt nhẽo, bèo bọt và vô tác dụng. Khi ấy, sự hiện diện
của chúng ta trở nên dị hợm... thay vì ướp cho đời thì lại
làm cho đời trở nên hư thối vì bị lây nhiễm bởi những lề
thói xấu xa tục tĩu của chúng ta.
Muốn được như thế, như những hạt muối, chúng phải
chịu hòa tan trong nước thì mới có giá trị, người Kitô hữu
muốn trở nên chứng nhân, thì cũng phải tan hòa cuộc đời
như những hạt muối, chấp nhận từ bỏ cái tôi ích kỷ để trở
thành hữu dụng cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vẫn mãi là muối mang
vị mặn của Chúa, để chính Chúa ướp chúng con và cũng để
chúng con cùng Chúa ướp cho đời khỏi bị hư thối bởi
những trào lưu tục hóa trong thế gian này. Amen.
THỨ TƯ
GIỮ LUẬT THEO TINH THẦN CỦA CHÚA
(Mt 10, 7-13; hoặc Mt 5, 17-19)
Xem lại CN 6 TN A,
Thứ Tư tuần 3 MC
Chuyện cổ Đông phương kể rằng: ngày xưa, có một vị đạo sĩ
dâng cho vua một chiếc nhẫn thần kỳ và vô giá. Nó vô giá vì
được làm bằng thứ kim loại quý hiếm và gắn đầy kim cương
lóng lánh: nó kỳ diệu ở chỗ nếu người đeo nó làm điều lành,
thì nó rất vừa vặn và chiếu sáng. Nhưng nếu người đó làm điều
ác, thì nó sẽ biến thành một cái máy xiết rất mạnh, làm cho
ngón tay trở nên đau đớn.
Mỗi người chúng ta cũng có một chiếc nhẫn thần là Lề Luật
của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chiếc nhẫn thần đó mang lại cho
chúng ta niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ là do thái độ của
chúng ta với chúng. Thái độ đó là yêu mến hay bị ép buộc?
Hôm nay, khi thấy Đức Giêsu làm phép lạ trong ngày Sabát,
giới lãnh đạo Dothái tỏ vẻ khó chịu và nghi ngờ việc Đức
Giêsu bất chấp Lề Luật. Thấy được sự sầm sì của họ, Đức
Giêsu lên tiếng dạy các môn đệ và cũng một cách gián tiếp
giáo huấn những người Pharisêu: "Các con đừng tưởng Thầy
đến để bãi bỏ Lề Luật hay Lời các ngôn sứ; Thầy không đến
để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn" (Mt 5,17). Khi nói như thế,
Đức Giêsu muốn mặc cho Lề Luật một ý nghĩa mới, đó là Luật
vì con người chứ không phải con người vì Luật. Khi Luật vì
con người, thì tình yêu sẽ vượt lên trên Lề Luật, còn khi con
người vì Luật, thì chính Luật sẽ đè bẹp và giết chết con người
trong sự vô nhân đạo.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con tuân giữ Lề Luật
của Chúa trong sự ép buộc, nhưng là trong lòng mến, để
qua đó, nhờ Lề Luật mà làm cho chúng con được gần Chúa
và anh chị em chúng con hơn. Amen.
THỨ NĂM
HÃY TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH HƠN
(Mt 5, 20-26)
Xem lại thứ Sáu tuần 1 MC
Cuốn sách: “Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin
Công Giáo tại Việt Nam”, ở phần dẫn nhập, tác giả kể một câu
chuyện đại khái thế này: có một người giàu có, cuộc sống sung
túc, và ông ta có rất nhiều vợ. Mỗi người đều có cơ ngơi riêng.
Khi gần qua đời, ông ta tin vào Chúa, theo đạo Công Giáo và
được Rửa tội...
Khi nghe câu chuyện ấy, một người Công Giáo đã thốt lên
ngay: “Ông này hên thật, được cả đời này lẫn đời sau!”
Điều ấy cho thấy khá rõ hiện trạng đời sống đức tin của người
Kitô hữu Việt Nam: đạo không phải là một hồng phúc, nhưng
là một sự may rủi, đôi khi trở thành gánh nặng!
Hôm nay, Đức Giêsu muốn giúp cho các môn đệ đi một bước
xa hơn trong việc giữ Luật. Ngài nói: "Nếu các con không
công chính hơn các Luật Sĩ và Kinh Sư, các con sẽ chẳng
thể vào được Nước Trời" (Mt 5,20).
Nước Trời không thể có cho những người “bắc nước trực gạo
người” hay “há miệng chờ sung rụng”. Nước Trời cũng
không dành cho những người vụ Luật và chỉ biết sống cho
chính mình mà không cần quan tâm đến anh chị em đồng loại.
Vậy, để như điều kiện cần cho được vào Nước Trời, đó chính
là phải sống thật tâm, sống hết mình với Chúa và với nhau.
Tức là tất cả phải được xây dựng trên tình yêu. Nếu có tình
yêu, thì đâu còn chuyện giết hại lẫn nhau; đâu còn mắng chửi
nhau là ngu là ngốc; và làm sao đến dâng lễ vật mà trong lòng
còn căm ghét anh chị em mình... Hãy sống với giây phút hiện
tại và thánh hóa chúng, vì đối với Thiên Chúa, Người không
tính thời gian hay công việc, mà Người nhìn tận sâu thẳm của
tâm hồn con người nơi công việc hay suy nghĩ của họ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã chỉ ra cho chúng
con con đường để được cứu độ, đó là con đường yêu thương.
Xin cho chúng con biết đi trên con đường đó cho đến hết
đời. Amen.

THỨ SÁU
HÃY SỐNG TRONG SẠCH TỪ TƯ TƯỞNG
(Mt 5, 27-32)
Trên các trang mạng xã hội gần đây có đăng tải câu chuyện
của một quan tham, ông ta là Phó Chánh Văn phòng UBND
tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ông này có ý đồ dâm đãng với
nhiều phụ nữ. Ông ta trở thành điển hình cho thói ăn chơi sa
đọa và bệnh hoạn. Giấc mơ mà ông này đeo đuổi chính là
được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ. Kết cục ông đã bị bắt
(xc. http://www.tienphong.vn/the-gioi/quan-tham-trung-quocdat-muc-tieu-ngu-voi-1500-nguoi-phu-nu-711861.tpo).
Hôm nay Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học về sự thanh
bạch, khiết tịnh từ bên trong, Ngài nói: “Ai nhìn người nữ mà
ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng

rồi”. Sau đó, Ngài đã nói lên tính cẩn trọng, dứt khoát với tội
để có sự toàn vẹn trong cuộc sống mai hậu: “Nếu mắt bên phải
con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất
một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả
ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà
quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn
thân bị ném vào hoả ngục”.
Trong đời sống thực tế, có nhiều người bên ngoài tỏ ra rất đạo
đức, thánh thiện, nhưng bên trong luôn đi tìm muốn sự bất
khiết.
Lời Chúa hôm nay nhắc cho mỗi chúng ta hãy tránh xa những
dịp tội, nhất là tội dâm dục, để được hưởng trọn vẹn niềm hạnh
phúc trên Thiên Quốc mai sau.
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con và ban cho có tự
do, đồng thời Chúa cho phép chúng con sử dụng sự tự do đó
để làm điều thiện hay xấu. Xin Chúa ban ơn trợ lực, để
chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban mà làm việc tốt,
hầu sinh ích cho phần hồn chúng con. Amen.
THỨ BẨY
KHÔNG ĐƯỢC THỀ!
(Mt 5, 33-37)
Có những lần chúng ta đã nghe thấy những câu thề thốt đáng
sợ như: "Tôi thề có đất trời chứng dám, sự việc xảy ra đúng
như vậy, nếu không thì cho tôi bị chết bất đắc kỳ tử”. Như vậy,
theo quan niệm của con người, lời thề thông thường là nối liền
với sự tự rủa bản thân mình để chứng thực điều quả quyết. Khi
đã thề, đòi buộc người thề không được bội ước.

Tuy nhiên, hôm nay, Đức Giêsu lại dạy các môn đệ
rằng: “Đừng thề chi cả [...]. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’,
‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
Thực ra, thề có độc địa đến đâu, thì lời thề đó cũng khó có thể
thành hiện thực. Như một lời nhắc nhở, Đức Giêsu cho biết,
những lời thề đó là những điều phạm thánh, nếu cố tình vi
phạm, không ăn năn hối cải sẽ bị Chúa phán xét nặng trong
ngày diện kiến với Chúa.
Trên thực tế, con người ta có nhiều điều bất hảo. Thử hỏi có ai
làm cho tóc hóa đen, hay kéo dài tuổi thọ của mình trên trần
gian? Nếu điều đó cũng không làm được, thì nói chi đến
những chuyện động địa như trong lời thề!
Hôm nay, Lời Chúa dạy cho chúng ta bài học về sự chân
thật. “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói
‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ".
Chúng ta không được phép thêm bớt để rồi làm cho người
khác bất hạnh. Hãy sống thật với lòng mình thì sẽ được Chúa
chúc phúc. Đừng sống kiểu: “Khẩu Phật, tâm xà”; hay: “Lưỡi
không xương, nhiều đường lắt léo”.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần là Thần Chân
Lý đến với mỗi người chúng con, để chúng con biết sống
ngay thẳng, công tâm, hầu xứng đáng là con cái Chúa.
Amen.
Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, CYCLE B
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.
Second Reading: Hebrews 9:11-15
Christ is the mediator of the new covenant.
Gospel Reading: M ark 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.
Family Connection
In the beginning of today’s Gospel, Jesus instructs his
disciples to make preparations for the Passover meal. Like
most meals, the Passover meal required planning and
preparation. Our celebration of the Sunday Eucharist also
requires planning and preparation. Certainly the ministers at
the Eucharist prepare for their roles: the person presiding
prays and prepares the homily; the prayers of petition are
written; the music ministers prayerfully select music and
practice it before Mass; Eucharistic ministers, lectors and altar
servers prepare carefully for their roles. As the worshiping
assembly, we can also prepare for the Mass through our prayer
during the week, by reading the Scripture before Mass, and by
making ourselves present to the Eucharistic celebration.
As you gather as a family, talk about some of the things that
are required to prepare for your family meals. Plan together a
special Sunday meal by choosing the menu, preparing the

shopping list, and assigning duties for cooking, setting
the table, preparing decorations, leading the prayers, and
cleaning. Read together today’s Gospel, Mark 14:1216,22-26. Notice how Jesus instructed his disciples to
prepare for their Passover meal. All meals require some
kind of planning and preparation; so, too, our Sunday
Eucharist requires planning. What might we do as a
family to better prepare for our celebration of the
Eucharist? Choose one or more ideas to begin to
implement together as a family. Pray together that God
will help your family make your celebration of the
Eucharist the highlight of your week. Pray together the
Lord’s Prayer.
www.loyolapress.com

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 participants - both youth
and adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of 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, dynamic talks, and other
July 30 - August 1, 2021
prayer experiences.
__________________________________
Must be a parishioner, current CCE student or confirmed at Christ, the Incarnate Word to register with the parish.
Incoming 9th grader to graduating seniors
https://archgh.cventevents.com/AYC2021 Voucher Code: 7230CTIW21
(Last day to register June 25, 2021)
Fee: $300.00 per person
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832.654.6727

Cần người giúp việc cho Tiệm Rượu
Full-time / Part-time
Cần biết tiếng Anh.
(713) 584-8291

Chợ THANH BÌNH
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Houston, TX 77072
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TUỔI HẠC
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KÍNH MỜI

