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Phó Tế:
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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

CHỦ CHĂN VÀ ĐOÀN CHIÊN
cây thập giá, để một khi đã chết cho
tội lỗi, chúng ta sống cho sự công
chính. Nhờ vết thương của Ngài, anh
em đã được chữa lành. Xưa kia anh
em như những con chiên lạc, thì giờ
đây anh em đã trở về cùng vị mục tử,
Đấng canh giữ linh hồn anh em.

Chúa Giêsu muốn nói gì qua hình ảnh
chủ chăn và đoàn chiên? Tôi xin thưa
đó là sự gắn bó mật thiết.

Thực vậy, giữa chủ chiên và đoàn
chiên có một sự gắn bó mật thiết với
nhau thế nào, thì giữa Chúa Giêsu và
những người được Chúa Cha trao cho
Ngài cũng có một sự gắn bó mật thiết
với nhau như vậy, bởi vì họ thuộc về
Ngài và Ngài biết tên họ. Điều này
cũng có nghĩa là Ngài biết tường tận
từng người một với những ưu điểm và
khuyết điểm, với những suy tư và tính
toán, với những âu lo và khát vọng.
Giữa Ngài và những người tin vào
Ngài đã tạo nên được một sự cảm
thông chân thành. Họ nhận ra tiếng
Ngài và bước đi theo Ngài. Điều ấy
không thể xảy ra cho những kẻ xa lạ.
Tất cả những sự kiện kể trên đều là
những biểu hiện của tình yêu thương.
Chúng ta không thể hồ nghi về những
lời khẳng định của Chúa Giêsu, bởi lẽ
Ngài đã chết để bảo vệ đoàn chiên của
Ngài như một người mục tử tốt lành
và nhân hậu. Ngài phán: Không ai yêu
hơn người dám hy sinh mạng sống vì
bạn hữu. Hay như thánh Phêrô đã viết
trong: Chính Ngài đã gánh lấy tội lỗi
chúng ta nơi thân xác của Ngài trên

Thế nhưng điều quan trọng hơn đó là
mỗi người chúng ta phải làm gì và
phải sống như thế nào, để được xứng
đáng là những con chiên trong đoàn
chiên của Chúa? Khi người chủ chăn
đứng ngoài cửa và vên tiếng gọi, lập
tức những con chiên nhận biết tiếng
họ, chúng liền tụ lại quanh người ấy
và bước đi theo sự hướng dẫn của
người ấy. Và người ấy sẽ dẫn đoàn
chiên của mình tới đồng cỏ xanh và
tới dòng suối mát.
Với chúng ta cũng thế, là những con
chiên trong đoàn chiên của Chúa,
chúng ta phải biết nhận ra tiếng Chúa
mời gọi. Nhưng nhận ra tiếng Chúa
mời gọi mà thôi chưa đủ, điều quan
trọng hơn, đó là chúng ta còn phải tụ
lại bên Ngài và bước đi dưới sự
hướng dẫn của Ngài bằng cách thực
thi những điều Ngài truyền dạy, bằng
cách tuân giữ những giới luật của
Ngài.
Bởi vì chỉ bước đi theo sự hướng dẫn
của Ngài, chúng ta mới có thể đạt tới
miền đất hứa là quê hương Nước Trời
mà thôi.
www.tonggiaophanhanoi.org

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:
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

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khai giảng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 5, từ 2:00 đến 4:00 chiều. Có thể bắt đầu
ghi danh với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng tại Hội Trường.
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.
DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston 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 18/4/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$54,330
61.7%
$33,670

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

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)

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

***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.***

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

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $20,490 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.
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính
mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải
theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
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
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
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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
“TA BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TA”
(Ga 10, 1-10)
Xem lại CN 4 PS A.B.; hoặc Ga 10,11-18 năm A
Chuyện kể rằng: một du khách đến Palestin, gặp được người
mục tử đang làm việc tại trại cừu. Người đó chỉ cho du khách
thấy cảnh đồi núi và bày cừu đang tung tăng trên cánh đồng
cỏ.
Phóng tầm nhìn, du khách hỏi: “Đó là trại cừu, kia là bấy cừu,
đây là lối vào. Vậy còn cửa đâu?” Người mục tử hỏi lại: “Cửa
hả? Chính tôi là cửa. Ban đem tôi nằm giữa lối đi này. Không
một con cừu nào bước ra hay một con sói nào bước vào mà
không phải qua xác tôi”.
Trong cuộc đời của Đức Giêsu, một trong những phương pháp
sư phạm của Ngài khi rao giảng Tin Mừng chính là phương
pháp ẩn dụ. Tức là mượn hình ảnh của thiên nhiên, động vật...
để nói lên một chân lý thuộc về Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cho biết: Đức Giêsu dùng hình ảnh mục
tử, đàn chiên và cửa chuồng chiên để nói lên mối tương quan
giữa Ngài và dân Israel.
Mục tử là khái niệm rất quen thuộc của người Dothái; đàn
chiên chính là gia sản của họ, nên ai cũng biết. Mục tử và đàn
chiên cả hai đều sống du mục, nay đây mai đó, luôn tìm đến
chỗ có đồng cỏ tươi, dòng suối mát để hạ trại.
Hôm nay, Đức Giêsu khẳng định Ngài là Mục Tử Nhân Lành,
được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Mục Tử Nhân Lành
này sẵn lòng hy sinh tất cả vì đàn chiên. Ngài tự ví mình
là “Cửa Chuồng Chiên”, tức là người canh phòng, bảo vệ
chiên khỏi sói dữ tấn công. Vì thế, ai qua “Cửa” mà vào thì sẽ
được sống.
Người Mục Tử Nhân Lành này sẵn sàng dùng mọi cách để giữ
gìn chiên, ngay cả cái chết. Ngài yêu thương chiên bằng tình
yêu mục tử, nên Ngài “biết” từng con chiên và từng con
chiên “biết” Ngài. Vì thế, sự sống của chiên là của Ngài và sự
sống của Ngài luôn dành cho chiên.
Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta thuộc về
Chúa và Chúa thuộc về ta. Chúa “biết” chúng ta và
Ngài “biết” cách thấu đáo. Còn chúng ta, chúng ta
có “biết” Ngài không, hay có “biết” nhưng “biết” cách vu vơ,
lúc biết lúc không?
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nghiêm túc
đặt lại câu hỏi ấy cho chính mình, ngõ hầu mỗi người làm mới
lại mối tương quan với Thiên Chúa để được đi trong đường lối
của Ngài. Đồng thời luôn sẵn sàng làm chứng về những gì
mình “biết” về Thiên Chúa cho con người và cuộc sống hôm
nay, ngang qua hành vi được biểu lộ nơi lòng mến và niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, xin Chúa ban cho
chúng con được “biết” Chúa như chính Chúa đã “biết”
chúng con. Amen.

THỨ BA
XIN ĐƯỢC Ở TRONG ĐÀN CHIÊN CỦA CHÚA
(Ga 10,22-30)
Cùng một lời nói được phát ra, có người nghe thấy, có người
chẳng nghe; có người nghe đúng, có người nghe sai; có người
nghe đủ, có người nghe thiếu...
Thực trạng đó rất đúng với bài Tin Mừng hôm nay. Thật
vậy, những người Dothái hỏi Đức Giêsu: "Ông còn để lòng trí
chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng
Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết".
Những người Dothái không biết Đức Giêsu là bởi vì họ đã
không nhận ra Ngài. Họ bị thói kiêu ngạo che lấp tâm trí, nên
đứng trước biết bao nhiêu phép lạ, lời giảng dạy và nhiều mạc
khải khác, họ vẫn bị mờ tối lương tâm nên không “biết” Đức
Giêsu. Vì thế, khi được hỏi, Đức Giêsu đã khẳng khái trả lời
cho họ biết nguyên nhân tại sao, đó là: “Vì họ không thuộc về
đàn chiên của Ngài”. Bởi vì: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi
biết chúng và chúng theo tôi” Khi đã “biết” và nghe theo
tiếng Chủ chiên là chính Đức Giêsu, thì sẽ được sự sống đời
đời, không bao giờ diệt vong. Nhất là được đảm bảo khỏi sói
dữ, quỷ thần ám hại, vì được ở trong vòng tay của Vị Mục Tử
Nhân Lành.
Nếu Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, thì Giáo Hội là đàn
chiên của Chúa. Nơi đàn chiên này, luôn được Vị Mục Tử
Nhân Lành chăm sóc, giữ gìn. Thế nên, dù sự dữ có mạnh đến
đâu, quyền lực của ma quỷ có lớn lao cỡ nào, thì Giáo Hội
Chúa vẫn tồn tại nhờ vào sức mạnh, uy quyền của Chủ Chăn.
Mong sao, mỗi người chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào
Đức Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, đồng thời hãy biết lắng
nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để xứng đáng trở thành
con chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, xin Chúa ban cho
chúng con luôn biết dõi theo Chúa dưới cây gậy mục tử là
chính Lời Chúa, để chúng con được sống trong đàn chiên
của Chúa đến trọn đời. Amen.
THỨ TƯ
NHỜ ÁNH SÁNG, CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
(Ga 12,44-50)
Trong cuộc sống, ánh sáng là thứ cần thiết đến độ không thể
có gì thay thế. Ánh sáng làm cho con người và vạn vật có được
sự sống và triển nở. Vì thế, không có ánh sáng, thì cho dù một
sự sống sơ đẳng cũng không thể sống nổi như cỏ cây...thảo
mộc...
Đây là sự cần thiết của ánh sáng dưới góc độ tự nhiên, còn với
góc độ siêu nhiên, ánh sáng còn cần hơn gấp bội. Nếu không
có ánh sáng siêu nhiên, thì con người sẽ lầm lũi bước đi trong
đêm tối và có nguy cơ bị tận diệt sự sống đời đời. Tại sao vậy?
Thưa, bởi vì ánh sáng siêu nhiên chính là biểu tượng chỉ về
Thiên Chúa (x. Xh 19,18). Đấng đã dùng cột lửa để soi sáng
và dẫn dân Dothái về Đất Hứa (x. Xh 13,21t). Như thế, khi dân
thấy ánh sáng là an tâm (x. Tv 4,7.31; Cn 16,15). Ánh sáng
còn là dấu chỉ về giới luật của Thiên Chúa (x. Cn 6,23).
Người dẫn dân đi trong đường lối của Người (x. Tv 119,105).

Người làm tội ác loạng choạng trong tối tăm (x. Is 59,9).
Hôm nay, chính Đức Giêsu mạc khải rõ nét chân tính của
Thiên Chúa, và Ngài là Đấng Bởi Thiên Chúa mà đến, nên
khẳng định: “Ta là ánh sáng đến trong thế gian” (Ga 12,46).
Như vậy, Ánh Sáng là biểu trưng cho hạnh phúc viên mãn
trong nguồn ơn cứu chuộc và được sự sống đời đời. Đi ngược
lại với Ánh Sáng chính là ở trong bóng tối và sẽ đi về chỗ diệt
vong (x. Mt 22,13). Cho nên có Ánh Sáng là có sự sống, có ơn
cứu chuộc.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chạy đến
với Đức Giêsu là Ánh Sáng thật để được hạnh phúc như chính
Ngài đã nói: “Ta là ánh sáng đến trong thế gian để ai tin Ta
không đi trong tăm tối”. Vì thế, ngay trong giây phút này,
chúng ta hãy sống những điều thuộc về Ánh Sáng như thánh
Phaolô mời gọi: “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (Ep
5,8).
Không những chúng ta thuộc về Ánh Sáng, nhưng chúng ta
còn phải trở nên ánh sáng cho trần gian, để soi sáng cho người
khác đến nguồn Ánh Sáng là chính Đức Giêsu, để họ cũng
được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được đi trong đường lối
của Chúa là Ánh Sáng. Xin cho chúng con được tránh xa
bóng tối là kẻ thù của Ánh Sáng. Và xin cho chúng con
được trở nên ánh sáng soi đường cho người khác bằng đời
sống tốt lành của chúng con. Amen.
THỨ NĂM
GIỚI THIỆU CHÚA CÁCH TRUNG THỰC
(Ga 13, 16 – 20)
Trong nghề thuốc hay võ thuật, những thần y hay tổ sư thường
lưu nghề bí truyền cho một ai đó, để đến khi họ có khuất núi
thì vẫn còn có người lưu danh hậu thế nhờ lưu truyền lại gia
bảo của cha ông.
Với Đức Giêsu cũng vậy! Sau hành trình loan báo Tin Mừng,
trước khi về trời, Ngài cũng truyền cho các môn sinh của
mình: “Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian”. Đây chính
là lệnh truyền, gia bảo cho Giáo Hội tới muôn đời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu như muốn khẳng
định rằng: nếu là người môn đệ chân chính, sẽ nói lời của
chính Thiên Chúa, và như thế thì: “A i đón nhận kẻ Thầy sai là
đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai
Thầy".
Muốn làm được điều đó để cho mọi người nhận ra Đức Giêsu
là Đấng Cứu Thế, chúng ta phải mặc lấy chính tâm tình của
Đức Giêsu, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài khi phục vụ
con người cách vô vị lợi trong sự khiêm tốn...
Có thế chúng ta mới lưu lại cho người đương thời và hậu thế
gia tài quý giá là chính Đức Giêsu, nhờ đó, con người hôm nay
và mai sau mới nhận ra Đức Giêsu là Đường, là Sự Thật, là Sự
Sống ngang qua đời sống và hành vi của chính chúng ta.
Mong sao mỗi người chúng ta biết được điều đó để thi
hành, ngõ hầu trở thành người có phúc như Đức Giêsu đã

nói: "Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì
thật phúc cho anh em!”. Ngược lại, chúng ta đừng như Giuđa,
kẻ phản thầy mà hôm nay, Đức Giêsu đã tiên báo một cách
đau đớn: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp
con”
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sống
trung thành với Chúa và sứ điệp của Chúa. Xin cho chúng
con biết loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của chính
mình, để cuộc đời và sứ vụ của chúng con chính là hiện
thân cách sống động như chính Chúa đang trực tiếp hành
động. Amen.
THỨ SÁU
“ĐỪNG XAO XUYẾN”
(Ga 14, 1-6)
Đứng trước cái chết của người thân, ai trong chúng ta
lại không khỏi xao xuyến và lòng lại không quặn đau đến tột
cùng vì sắp phải chứng kiến sự chia lìa vĩnh viễn!
Tin Mừng hôm nay trong một văn mạch hết sức ấn tượng, đó
là sự đau buồn của các môn đệ trước sự ra đi của Đức Giêsu.
Thật vậy, ba năm tình nghĩa thày trò, không xao xuyến sao
được khi sẽ mất đi điểm tựa! Tuy nhiên, thấu hiểu được tâm
trạng của các ông, nên tình thầy trò thân tín, Đức Giêsu đã tâm
huyết chia sẻ với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến, hãy
tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh
em... để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó”. Lời tâm huyết này
được diễn ra trong bữa Tiệc Ly, một bữa ăn cuối cùng của tình
thầy trò. Khi nói những lời ấy, Đức Giêsu trao cho các ông
chìa khóa để thêm vững tin, đó là: để khỏi bị xao xuyến,
thì: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Tin vào Thiên
Chúa, vì Người hằng thương yêu chúng ta. Tin vào Đức Giêsu
vì Ngài đi để chuẩn bị cho chúng ta như Ngài đã phán: “Thầy
đi dọn chỗ cho anh em [...] và đem anh em về với Thầy, để
Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vững tin vào
Chúa trước mọi thử thách trông gai. Không được ủ rũ khóc
than. Nhưng là chuẩn bị cho ngày hội ngộ với Đức Giêsu bằng
việc sống những điều Ngài dạy. Hãy khước từ mọi sự bất
chính, thêm niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu và trung
thành đi trên chính con đường của Ngài để được sự sống đời
đời.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng con phải
vững tin vào Chúa. Sống những gì Chúa dạy để được sự
sống đời đời. Xin Chúa ban cho chúng con được sống xứng
đáng với ơn gọi cao quý, đó là được làm con Chúa. Xin cho
chúng con được sống bên Chúa khi đã hoàn thành sứ vụ
trên trần gian, nơi mà chính Chúa ra đi trước để dọn chỗ
cho chúng con. Amen.
THỨ BẢY
KẾT HỢP VỚI CHÚA – LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ
(Ga 14, 7-14)

\
Chúng ta nghe nói đây đó nhiều vị thánh đã làm phép lạ cách
phi thường. Có nhiều đấng làm phép lạ ngay khi còn sống,
chẳng hạn như thánh Giêrađô, Vinh Sơn, Mattinô...

Đứng trước những phép lạ đó, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng
và ngạc nhiên! Tuy nhiên, chìa khóa để mở ra sự bất ngờ này,
chính là sự kết hiệp mật thiết sâu xa giữa các thánh và Đức
Giêsu. Vì thế, việc phi thường các thánh làm thực ra không
phải, mà là Chúa đang hành động nơi các ngài.
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói rất rõ về sự kết hiệp này.
Câu chuyện được khởi đi từ sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên
của Philípphê khi ông cất lên hỏi Đức Giêsu về một sự kiện có
tính siêu nhiên: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa
Cha, như thế là chúng con mãn nguyện". Đức Giêsu đã trách
nhẹ ông, vì Ngài đã ở với các ông bấy lâu, giảng dạy nhiều
điều, đã làm những dấu lạ điềm thiêng, cũng như mạc khải cho
ông biết Ngài từ Chúa Cha mà đến, và làm những việc của
Chúa Cha, vậy thì tại sao ông và các môn đệ vẫn không tin???
Thật là đáng buồn! Vì thế, Đức Giêsu nói với ông Philípphê
rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người
đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”.

bài học về sự kết hiệp. Không kết hiệp với Ngài thì không thể
làm được việc gì. Nhưng nếu kết hiệp với Ngài thì sẽ làm được
mọi chuyện như chính Ngài đã làm và có khi còn hơn thế
nữa... Khuôn mẫu của sự kết hợp chính là giữa Đức Giêsu và
Thiên Chúa Cha. Người môn đệ khi ra đi loan báo Tin Mừng
cũng vậy! Phải kết hợp chặt chẽ với Chúa như cành liền cây.
Có thế, chúng ta mới trở thành người mang Tin Mừng cho anh
chị em mình. Không có điều này, chúng ta sẽ chỉ làm những
chuyện mà chúng ta thích chứ không phải là Thiên Chúa
muốn! Và theo lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ chẳng làm được
việc gì vì chúng ta đã không nhân danh Đức Giêsu mà xin với
Thiên Chúa. Chính vì điều này, mà chúng ta thấy nhiều sứ giả
của Chúa bị thất bại, gãy cánh...
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống sự hiệp thông
chặt chẽ với Chúa để chúng con trở thành chứng nhân chân
thật nhờ biết gắn bó với Ngài. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn dạy cho các Tông đồ một

FOURTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE B
First Reading: Acts of the Apostles 4:8-12
Peter announces an act of healing in the name of Jesus Christ.
Responsorial Psalm: Psalm 118:1,8-9,21-23,26,28,29
A prayer of thanksgiving to God for his kindness
Second Reading: 1 John 3:1-2
God revealed his love for us by calling us children of God.
Gospel Reading: John 10:11-18
Jesus says that he is the good shepherd who knows his sheep.
Background on the Gospel Reading
The fourth Sunday of Easter is also called Good Shepherd
Sunday. In each of the three lectionary cycles, our Gospel is
taken from the 10th chapter of the Gospel of John. In Cycle B,
we hear the middle verses of this chapter. Unless we consider
this chapter in the greater context of John’s Gospel, we will
miss the radical nature of the statement Jesus makes when he
declares himself to be the Good Shepherd.

The good shepherd knows the sheep and therefore acts out of
love. For the Good Shepherd, this is never simply part of a
job; this love-in-action is integral to his identity.
As with so much of John’s Gospel, one hears in this passage
John’s particular focus on Christology. As the sheep are
known by the Good Shepherd, the Father knows Jesus and
Jesus knows the Father. There is an essential unity between
the Father and the Son. The freedom with which Jesus acts
when he lays down his life is rooted in the unity that he shares
with his Father.
In this context, Jesus also refers to others with whom he shares
a relationship. By this reference, John probably understands
the eventual inclusion of the Gentiles in the Christian
community. Our modern ears hear this as a reference to
Christian unity. The work of ecumenism is to restore unity
among all Christians so that we form one flock under one
shepherd, as God desires.

This chapter of John’s Gospel follows Jesus’ healing of the
man born blind and the rejection of this miracle by the Jewish
leaders who question Jesus’ authority to heal. Jesus responds
to this challenge by calling himself the Good Shepherd. He is
criticizing the leadership of the Pharisees and the other Jewish
leaders. The Pharisees and other Jewish leaders are so angry
that they attempt to stone and arrest Jesus (see John 10:31,39).
This controversy with the religious leaders continues until
Jesus’ death.

Family Connection
The Good Shepherd makes sacrifices for the sheep not
because it is required, but because it is a choice. That sounds a
lot like parenting and the dynamics of a healthy family life.
Parents choose to make sacrifices for their children out of
love, not obligation. Christian parents model and invite their
children to choose to make sacrifices for other family
members and for other people, acting out of love rather than
obligation.

In the portion of the chapter that we hear proclaimed today,
Jesus describes his relationship with his followers as similar to
the relationship between a good shepherd and his sheep. As a
good shepherd will risk and lay down his life in order to
protect his sheep, Jesus willingly sacrifices himself for the
sake of his sheep. Jesus contrasts the actions of the good
shepherd with the actions of the hired shepherd who abandons
the sheep in the face of danger. In the verses following Jesus'
teaching, we learn that the Pharisees and the other religious
leaders understand that Jesus is referring to them when he
describes the hired shepherds.

When you gather as a family, invite each family member to
consider the attitude that permeates their participation in
family life. Read a common examen, such as any of the
following: Do we do family chores cheerfully and without
having to be asked multiple times? Do we gladly share with
others? Do we willingly contribute to the family good when
asked? Read aloud today’s Gospel, John 10:11-18. Discuss
together how the example of the Good Shepherd might inspire
your family life. Invite each family member to make a
renewed commitment to one action/attitude to focus on in the
upcoming week that show that we will choose to follow the
example of the Good Shepherd. Pray together that we will be
able to honor our commitment. Pray together Saint Ignatius of
Loyola’s Prayer for Generosity.

The concern of a good shepherd for his sheep is part of the
shepherd’s job. Jesus says, however, that the actions of the
good shepherd are based upon the relationship that develops
between the shepherd and the sheep. This is at the heart of the
difference
between
the goodWORD
shepherd
and the CHURCH
hired shepherd.
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