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1. “Làm sao bạn vào đây mà không có y
phục lễ cưới”
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Chuyện dài nhiều tập của những kẻ coi
Houston, TX 77099
thường mọi hành rào của luân thường đạo
281.495.8133 281.568.1833 FAX
lý. Chuyện thật dễ hiểu của nét văn hóa
Email: info@giaoxungoiloi.org
dành cho những người học thức: khi ta
www.giaoxungoiloi.org
biết tôn trọng người khác thì người khác
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
cũng sẽ tôn trọng mình. Thường người ta
chỉ thích và bắt người khác tôn trọng ý
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
riêng mình, còn ngược lại thì lại làm lơ tất
cả, thậm chí coi thường và tỏ ra mình là
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
phường vô học. Thái độ không đúng mức
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
sẽ bị trừng phạt như những kẻ được mời
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
nhưng không xứng đáng.
Thư Ký:
Thật hớ hênh và lố bịch khi chúng ta
Maria Lê Thị Hiền
“không có lòng tự trọng”. Thật khó coi,
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
khi chính mình muốn được người khác
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
kính trọng và đánh giá cao về mình, thì
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
chính hành động lố bịch của chúng ta tự tố
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
cáo sự trơ trẽn của mình. Cũng thật công
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
bằng, khi chính mình không biết tôn trọng
Chúa Nhật:
tha nhân hay không biết tự trọng mình, thì
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm
chẳng ai dại gì mà kính trọng chúng ta.
THÁNH LỄ:
Thật trơ trẽn khi chúng ta không biết trân
Hằng Ngày
trọng “lời mời” của Đức Vua khi vào dự
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
tiệc cưới của Hoàng Tử. Được mời vào dự
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
tiệc cưới của Hoàng Tử, được chung chia
Trưởng Ban Phụng Vụ
vinh dự cùng với khách dự tiệc, được
Phó Tế Phạm Harry Hưng
hưởng dùng những “cao lương mỹ vị”…
832.640.9417
Quả là điều vượt mọi ước mơ của mỗi
Thánh Lễ Cuối Tuần
người chúng ta. Không còn biết đâu là
trọng, đâu là hèn, đâu là điều cần phải
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
làm, đâu là điều phải tránh; thì tự thân giá
832.858.1597
trị của người đó trở thành con số không.
Chúa Nhật
Chẳng ai dại gì mà phải kính trọng những
7:00 am
Vũ Hữu Thự
hạng người chỉ biết sống cho mình, vì
832.247.5969
mình, vì cái chỗ đứng của mình mà chẳng
9:00 am
Trần Đình Lộc
bao giờ biết trân trọng những giá trị khác
832.794.5498
ngòai mình!
11:00 am
Phạm Bình Hải
Thật xấu hổ khi chúng ta không biết chuẩn
281.299.4307
bị, không biết sắm sửa được một “bộ cánh
Thánh
Lễ
Anh
Ngữ
đàng hoàng” cho chính mình. Và cũng
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
thật nhục nhã khi chính chúng ta bị “tống
7:00 pm
Trần Văn Quang
vào ngục”, không tự lo được cho phần rỗi
832.566.3664
mình. Con cái trong nhà, lẽ ra là người
được ưu tiên hơn cả, nay lại bị đuổi ra
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
ngoài đường, là kẻ ngoại cuộc. Quả thực
CHRIST, THE
INCARNATE
WORD CATHOLIC PARISH
hay
theo hẹn
là quá xấu hổ và đáng thương thay cho họ.
CHRIST, THE INCARNATE WORD

2. “Những kẻ được mời không xứng
đáng”
Trong tình thương của Thiên Chúa, mỗi
người chúng ta có “một chỗ đứng rất riêng
và khác biệt” Ngài muốn tất cả chúng ta
thuộc về Ngài và không để một ai phải hư
mất. Ngài mời gọi từng người chúng ta
vào vui hưởng hạnh phúc của bàn tiệc
muôn đời.
Trong tình thương của Thiên Chúa, Ngài
mời gọi tất cả chúng ta dự tiệc cưới của
Hoàng Tử không loại trừ ai, dù là những
người nghèo khổ, hèn kém “không có tiền
để mua rượu và thịt” Trong tình thương
của Ngài không có từ ngữ loại trừ, nhưng
rộng mở để đón nhận tất cả, ôm trọn tất cả
và tha thứ tất cả.
Nhưng Thiên Chúa lại luôn tôn trọng tự
do của mỗi người chúng ta. Ngài không áp
đặt quyền của Ngài trên sự tự do và chọn
lựa của mỗi người chúng ta. Ngài muốn
tất cả chúng ta tự chịu trách nhiệm về
quyết định của mình.
Chiếc áo cưới mà mỗi người phải biết
chuẩn bị cho mình, chính là chiếc áo tình
thương mà mỗi người phải tự sắm. Trong
bữa tiệc vui của gia đình, chẳng ai dại mời
một người xa lạ vào dự tiệc, khi họ không
hề có một chút liên hệ tình cảm hay chút
tình nghĩa gì. Khoác tấm áo Lời Chúa,
mặc vào thân giới răn yêu thương của
Chúa, chúng ta sẽ trở thành người nhà của
Chúa.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật vinh dự cho mỗi người
chúng con khi được Chúa mời gọi vào
tham dự Bàn Tiệc Nước Trời. Nhưng
Chúa cũng đòi hỏi chúng con phải tự kiếm
cho mình chiếc áo cưới. Thật xấu hổ khi
cả đời chúng con không tự dệt nổi cho
mình chiếc áo cưới. Xin giúp chúng con
biết tích cực tích lũy những giá trị cho đời
mình, để xứng đáng hơn với lời mời của
Chúa. Amen.
Lm Gioan B. Phan Kế Sự
WWW.GIAOXUNGOILOI.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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2020 - 2021
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 10, Trường Mẫu Tâm khai giảng các lớp Giáo Lý cho các em.
Lớp Thêm Sức sẽ học tại Giáo Xứ, xin quý phụ huynh đưa đón con em đúng giờ. Lớp
Mẫu Giáo đến lớp 9, sẽ học qua mạng (online), xin phụ huynh kiểm email trong tuần để
biết chi tiết chường trình các lớp học.
LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 từ 8:30 đến 11:00 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội dành cho
cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Phụ huynh và người đỡ đầu phải tham dự lớp Giáo lý.
Xin ghi danh trong ngày học tại Giáo Xứ. Xin không mang trẻ em đến lớp học.
THÁNH LỄ THÊM SỨC NIÊN KHÓA 2019-2020
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 trong Thánh Lễ 2:30 pm các em sẽ lãnh nhận Bí
Tích Thêm Sức. Thánh Lễ dành riêng cho các em và gia đình. Xin xem trang mạng của
Giáo Xứ để biết thêm chi tiết (www.giaoxungoiloi.org - Trường Mẫu Tâm).
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Hiện tại đã được $66,234 Mỹ kim. Xin kêu gọi mọi người quảng
đại đóng góp cho quỹ Phục Vụ của Tổng Giáo Phận.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Thành Viên
Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

$85,000

Đóng Góp (tính đến 9/10/20)

$66,234

% Đóng Góp

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Còn Thiếu
Số Gia Đình đã đóng góp
(1,613 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

78%
$18,766
399

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.

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $14,007 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Phục Vụ của Đức Thánh
Các Bà Mẹ Công Giáo
Cha được $1,108 Mỹ kim. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ thu tiền bên cạnh giếng rửa tội
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ. 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.
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

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

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.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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.

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: 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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
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

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“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 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.
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/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN 28 TN
THỨ HAI
Đừng thách thức Thiên Chúa trong sự kiêu ngạo
(Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Lc 11, 29-32)

không hài lòng!

Hôm nay, Tin Mừng cũng thuật lại một nghĩa cử hết sức lạ
thường của Đức Giêsu, đó là Ngài đã sẵn sàng đáp lại lời mời
của một người trong nhóm Biệt Phái để đến dự tiệc tại gia đình
ông, mặc cho nhiều người chống đối, sầm sì.

“Tôi đã đi khắp vũ trụ, nhưng không thấy Thiên Chúa ở đâu
cả!”. Đó là lời thốt lên từ một phi hành gia của Liên Xô sau
chuyến thám hiểm vũ trụ.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là sự bất mãn của một số
Biệt Phái đối với Đức Giêsu khi Ngài không rửa tay trước khi
dùng bữa. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lật tẩy thói đạo đức vụ hình
thức của họ khi nói: “Này các ông, những người biệt phái, các
ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy
tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã
tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong
sao?”; đồng thời, Ngài cũng mời gọi họ hãy hoán cải để đẹp
lòng Thiên Chúa và được Ngài tha thứ bằng việc thực thi bác
ái với tha nhân.

Thật vậy, tâm thức của con người trong thời đại này thiên về
thực dụng, vì thế, họ chỉ tin khi mắt thấy, tai nghe. Thái độ này
trùng hợp với tâm thức của những người Biệt Phái thời Đức
Giêsu.
Sẵn có sự hiềm khích đối với Đức Giêsu, vì thế, họ tận dụng
mọi cơ hội để thử thách Ngài. Hôm nay, họ đòi hỏi Đức Giêsu
phải làm một dấu lạ để họ tin. Tuy nhiên, họ đã bị khước từ vì
bản chất của phép lạ không nhằm thỏa mãn sự tò mò hay hiếu
tri của con người, nên Đức Giêsu đã không đáp ứng nhu cầu
của họ.

Qua câu nói này, Đức Giêsu muốn nói cho họ biết tính vụ luật
của họ không được Thiên Chúa hài lòng, đồng thời họ đang
dùng luật để đẩy người khác đến sự bất hạnh, hơn nữa, chính
đường lối và nơi lòng họ thì đang xa cách Thiên Chúa. Điều
mà những người Biệt Phái cần lúc này chính là sự thanh tẩy
tâm hồn, chân thành, thanh tịnh trước mặt Chúa. Những thứ bề
ngoài chỉ như “màn thưa che mắt thánh”, thực ra Thiên Chúa
biết hết mọi sự kín đáo từ bên trong tâm hồn mỗi người. Vì
thế, điều họ đang làm và bắt người khác phải làm theo không
hề có ý nghĩa trước mặt Chúa.

Thật vậy, nội dung và ý nghĩa của phép lạ không nằm ở việc
thỏa mãn trong sự thách thức, mà là ngang qua phép lạ, người
đón nhận sẽ có tâm tình sám hối, thay đổi đời sống và có mối
tương quan thân mật, tin tưởng với Thiên Chúa và có tấm lòng
bao dung với tha nhân. Sự biến đối này được khởi đi từ tâm
tình khiêm tốn và sẵn sàng biến đổi đời sống cho phù hợp với
Thánh Ý Thiên Chúa.
Thực trạng ngày nay của mỗi người chúng ta hẳn rất giống với
người Biệt Phái khi xưa! Thường thì chúng ta hay xin Chúa
cho mình làm ăn phát đạt, mà không hề để ý đến cách kinh
doanh của mình. Có khi kinh doanh bất chính nhưng vẫn xin
Chúa cho thuận buồn xuôi gió! Hay cộng tác vào những
chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng lại xin được bình
an! Hoặc xin Chúa chữa lành bệnh tật nhưng đời sống không
có gì thay đổi…! Đôi khi cũng có những người thách thức
Chúa như những Biệt Phái khi xưa nữa!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở về với
lòng mình để thấy được đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Sống
cốt lõi của Tin Mừng là tình liên đới, chia sẻ với người nghèo,
bất hạnh, cô đơn. Tránh thói xét đoán bề ngoài như những
người Biệt Phái khi xưa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một tấm lòng bao dung,
độ lượng. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con can đảm
sống thật với lương tâm của mình để được bình an và hạnh
phúc thật. Amen.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với
ơn Chúa, để nhận ra một phép lạ vĩ đại, cả thể mà Ngài vẫn
thường làm trên cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta, đó
là tình yêu thương, sự bao dung của Ngài dành cho nhân loại.

THỨ TƯ
Hãy thi hành trước khi dạy người khác
(Gl 5, 18-25; Lc 11, 42- 46)

Thật vậy, nếu Chúa không yêu thương và đại lượng với chúng
ta, hẳn chúng ta đã không bao giờ có được ngày hôm nay!

Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong khung cảnh của một bữa ăn
tại nhà một người Biệt Phái.

Đồng thời cần khiêm tốn để sẵn sàng biến đổi đời sống, trở
nên người hiền lành, khiêm nhường. Có thế chúng ta mới hy
vọng được Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời.

Đức Giêsu được mời dự tiệc và Ngài đã bị các Biệt Phái để ý
đến việc Ngài không rửa tay trước khi ăn. Họ bắt bẻ Đức
Giêsu và cho rằng Ngài bỏ qua tập tục của tiền nhân… Tuy
nhiên, lại một lần nữa, Ngài đã tố cáo lối sống bề ngoài của họ.
Thật vậy, những người Biệt Phái thì chỉ lo giữ luật theo mặt
chữ, còn thực chất tinh thần thì đã chết khi họ nhất nhất bám
vào từng dấu chấm, dấu phẩy. Họ sống vì luật, nên chỉ quan
tâm đến chuyện đúng sai bề ngoài, mà đâu hề có sự công bằng
và yêu thương. Họ luôn coi trọng hình thức trước đám đông,vì
thế, luôn thích được chào hỏi nơi công cộng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra sự quan phòng
của Chúa trên cuộc đời chúng con, để từ đó chúng con sống
trong sự khiêm tốn và tin tưởng vào Ngài. Amen.
THỨ BA
Cái bên ngoài không làm nên đạo đức
(Gl 4, 31b – 5, 6; Lc 11, 37-41)
Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Brasil thuộc Châu Mỹ
Latinh vào năm 1980, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2
đã để lại một ấn tượng hết sức đẹp, đó là Ngài đã tháo chiếc
nhẫn vàng Giáo Hoàng của mình để tặng cho người dân nghèo
ngoại ô thành phố Rio de Janeiro.

Bên cạnh đó, những Tiến Sĩ Luật cũng bị khiểm trách nặng nề
vì họ luôn bắt người khác phải làm chuyện này chuyện kia…
nhưng thực ra bản thân họ thì không hề có một chút gì quan
tâm đến việc phải làm nơi mình. Họ chất lên vai người ta đủ
thứ, còn chính họ thì dù chỉ một chút nhỏ cũng không hề đụng
ngón tay vào.

Sự kiện này đã làm cho nhiều người đi cùng với ngài tỏ vẻ
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Ngày hôm nay, trong xã hội, người ta ít quan tâm đến việc đạo
đức! Nếu có ai thực tâm sống tốt lành thì sẽ bị người ta dè
bửu… ngược lại, họ quan tâm đến kiến thức, coi trọng việc
đào tạo trí thức để sau này kiếm sao cho được nhiều tiền chứ
không mảy may quan tâm đến chuyện kiếm tiền như thế nào
cho phù hợp với lương tâm… Như vậy, sự vô cảm, bất nhân
xuất hiện nhan nhản trong xã hội. Tại sao vậy? Thưa! Vì xã
hội và con người ngày hôm nay quan tâm đến cái đầu chứ đâu
có màng chi đến trái tim! Vì thế, lối sống hình thức, giả tạo là
điều đương nhiên có mặt trong thời buổi này.

lên tiếng. Không được sống kiểu ăn mày tiếng khen mà sợ
tiếng chửi kiểu Biệt Phái khi xưa. Cũng đừng lấy danh này
danh kia để bắt người khác phải phục vụ mình. Cần trung
thành với Giáo Huấn của Chúa trong khi phục vụ người khác.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là đường là sự thật và là sự sống, xin
hướng dẫn chúng con đi trên con đường Chúa đã đi để được
sống đời đời. Amen.
THỨ SÁU
Sống vì mục đích Nước Trời
Ep 1, 11-14; Lc 12, 1-7

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết coi trọng
tiếng nói của Lương Tâm. Biết quan tâm đến đời sống nội tâm
hơn là hình thức. Biết sống liên đới và lo cho anh chị em của
mình được hạnh phúc thực sự. Biết nêu gương sáng trong đời
sống hằng ngày trước khi hướng dẫn ai đó về đường đạo đức.

Cả tuần nay, Đức Giêsu liên tiếp chống đối lối sống đạo đức
dỏm của Biệt Phái và Tiến Sĩ Luật. Hôm nay, lại một lần nữa
Đức Giêsu không chấp nhận lối sống giả hình của họ, đồng
thời, Ngài cũng cảnh tỉnh các môn đệ của mình khỏi vướng
vào lối sống giả nhân giả nghĩa như các Biệt Phái và Tiến Sĩ
Luật đang làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng: với Chúa, bề
ngoài không nhất thiết quan trọng, nhưng điều cần thiết chính
là bề trong, nơi sâu thẳm tâm hồn. Xin cho chúng con được
sống theo đường lối của Chúa muốn. Amen.

Nhân dịp này, Đức Giêsu cũng mời gọi các môn đệ can đảm
sống chứng tá cho Tin Mừng dầu có phải chết. Sự sống trên
trần gian này là cuộc sống tạm bợ, mai hậu mới là vĩnh viễn.
Vì thế, không nên khờ dại mà đánh đổi sự an nhàn đời này mà
đau khổ mãi mãi đời sau. Luôn sống trong sự phó thác và tin
tưởng vào Chúa Quan Phòng.

THỨ NĂM
Đừng phản bội sứ vụ làm chứng cho sự thật
(Ep 1, 1-10; Lc 11, 47-54)
Đức Giêsu đến để làm chứng cho sự thật. Vì thế, Ngài không
bao giờ chấp nhận lối sống giả hình, gian dối… Chính vì điều
này mà đã làm cho sự căng thẳng giữa Ngài và các Biệt Phái
ngày càng leo thang!
Hôm nay, Tin Mừng trình thuật cho chúng ta thấy việc Đức
Giêsu thẳng thắn lên án nhóm Biệt Phái và các Tiến Sĩ Luật về
lối sống giả hình của họ cách nặng nề.

Ngày nay, không thiếu cảnh tín hữu kitô nơi này, nơi kia bị
bách hại. Cụ thể nhất chính là ở Iraq. Các tín hữu bị buộc phải
cải đạo, nếu không sẽ phải chết. Tuy nhiên, đức tin mạnh mẽ
vào Chúa Quan Phòng, anh chị em chúng ta ở đây đã không sợ
hãi những kẻ chỉ giết hại được thân xác mà không giết được
linh hồn, vì thế, họ đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để minh
chứng cho tình yêu của mình đặt nơi Chúa.

Ngài vạch trần tội ác của họ khi đồng lõa để giết các tiên tri là
những người dám đứng lên loan báo và bênh đỡ sự thật. Họ
còn là những người ngăn cản người khác trên con đường nhân
đức nữa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm sống
thật, hành động thật và tin tưởng phó thác nơi Chúa. Đừng sợ
những khó khăn thử thách trong đời sống đạo. Đón nhận con
đường khổ giá như là điều kiện cần cho phần rỗi của mình.

Họ luôn coi mình là người lãnh đạo, nắm giữ chìa khóa hiểu
biết, nhưng thực ra bên trong thì rỗng tuếch, chẳng qua chỉ như
lớp sơn bôi bóng hay như mồ mả tô vôi. Họ không sống tinh
thần của Chúa mà luôn sống cuộc sống trịnh thượng, trưởng
giả và bắt người khác thi hành lệnh của họ, từ đó, họ đã trở
thành những kẻ mù lại dắt kẻ mù, khiến những người được họ
hướng dẫn cũng phải bơ vơ lạc lõng, mất phương hướng và
không biết đi về đâu!

Luôn nhớ rằng khi chúng ta tin và sống đạo, hẳn chúng ta
không thể thoát khỏi sự hiểu lầm, chống đối và đôi khi cả cái
chết nữa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa của đau
khổ và ngang qua đó, chúng ta sẽ thấy cùng đích của cuộc đời
nằm ở nơi Thiên Chúa chứ không phải những thứ mau qua,
chóng hết ở đời này.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến Chúa, can
đảm sống đời chứng nhân trong cuộc sống hằng ngày của
chúng con. Sẵn sàng làm chứng cho lẽ phải, công bằng. Amen.

Khi Đức Giêsu khiển trách họ như thế, một sự đối đầu đã ập
đến với Ngài. Vì thế, họ đã tìm mọi cách để bắt bẻ Ngài và tận
dụng mọi cơ hội để tố cáo nhằm giết chết Ngài. Với họ, Đức
Giêsu chẳng khác gì cái gai trong mắt, cái đinh trên đường,
nên họ không thể đội trời chung.
Qua cung cách của họ, Đức Giêsu không phải không biết
những đau khổ do những người này gây nên, nhưng trước sau
như một, Ngài luôn trung thành với sứ mạng của mình. Dù đòn
vọt, gươm đao, tù đầy và chết chóc, không gì có thể làm cho
Ngài phản bội sứ vụ của Thiên Chúa Cha đã trao phó nơi Ngài
là loan báo và làm chứng cho sự thật.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trung
thành với đường lối của Thiên Chúa là làm chứng cho sự thật.
Chấp nhận mọi thử thách, dù là cái chết, miễn sao sự thật được
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THỨ BẨY
“Đừng sợ” Chúa Thánh Thần sẽ nói thay
Ep 1, 15-23; Lc 12, 8-12

khó dễ đối với các tín hữu cách này, cách khác. Những người
này có thể vì một mục đích thực dụng nào đó cho cá nhân hay
tập thể, nên mới có những hành xử kém hiểu biết và thiếu nhân
văn như vậy! Tuy nhiên, điều này không đáng ngại, bởi vì kinh
nghiệm cho thấy, càng khó khăn, khổ sở bao nhiêu thì niềm tin
và đời sống đạo lại càng sống động. Nhưng điều đáng sợ hơn
cả chính là những trào lưu tục hóa đang dần bách hại tinh thần
của chúng ta. Những phim ảnh, sách báo, băng đĩa xấu đang lan
tràn mọi nơi. Những thứ này nó phá hủy từ bên trong, nên có
sức làm băng hoại đời sôngs đạo đức, luân lý nơi con người.
Đây mới là thử thách đáng phải quan tâm.

Đọc lại lịch sử các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy: rất
nhiều vị thánh xuất thân từ nhà quê, chẳng được học hành là
bao, lại phải lam lũ khổ sở, suốt ngày bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời, ấy vậy mà khi bị bắt, bị tra tấn, đánh đập, nhất là
khi bị hỏi cung, các ngài đã trả lời hết sức trôi chảy, không
những thế, các ngài còn lý luận và bẻ gãy những lời nói phi
nhân bất nghĩa của vua quan. Mặt khác, nhân cơ hội, ngoài
chuyện làm chứng cho Chúa bằng đời sống, các ngài còn rao
giảng Lời Chúa cho những người đang làm hại mình nữa. Tất Sống trong xã hội như thế, người kitô hữu được mời gọi làm
cả những chuyện đó, chúng ta ai cũng hiểu là Chúa Thánh Thần chứng cho Chúa bằng cuộc sống lành mạnh, không cờ bạc, hút
nói trong và hành động nơi các thánh.
trích, trai gái… Khước từ những điều không phù hợp với luân
lý kitô giáo. Còn nếu có gặp khó khăn, bắt bớ, cấm cách, chúng
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho các môn đệ
ta an tâm, vững tin vào Chúa Quan Phòng, vì những lúc đó,
biết, các ông sẽ phải chịu đau khổ, bách hại và gặp muôn điều
Chúa Thánh Thần sẽ thực thi vai trò của Người như xưa Người
khó khăn, tuy nhiên, các ông đừng sợ, những lúc như thế, Chúa
đã làm nơi các Tông đồ và các bậc tiền nhân của chúng ta.
Thánh Thần sẽ giúp các ông để cho các ông biết phải làm gì và
nói gì.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng
con, để chúng con được ơn can đảm, trung thành với Chúa và
Trong đời sống đạo của chúng ta hiện nay, không còn quá khó
Tin Mừng của Chúa. Amen.
như thời các thánh tử đạo khi xưa. Nhưng vẫn còn nơi này, nơi
Jos. Vinc. Ngọc Biển
kia, vì một số người kém hiểu biết, dốt nát, cổ hủ, nên còn gây

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading: Isaiah 25:6-10a
The Lord will provide richly for his people.
Responsorial Psalm: Psalm 23:1-6
The Lord is our shepherd.

Second Reading: Philippians 4:12-14,19-20
Paul tells the Philippians that God provides whatever he needs.
Gospel Reading: M atthew 22:1-14 (shorter form Matthew
22:1-10)
Jesus compares the kingdom of heaven to a wedding feast.
Background on the Gospel Reading
Immediately after criticizing the religious leaders through the
parable of the tenants in last Sunday’s Gospel, Jesus
proceeded to tell another parable, again directed at the
religious leaders. We hear this parable in today’s Gospel.
In the parable of the wedding feast, Jesus offers an image of
the kingdom of heaven using the symbol of a wedding
banquet. In today’s first reading from the prophet Isaiah and in
today’s psalm, the Lord’s goodness is evident in the symbol of
a feast of good food and wine. Jesus’ listeners would have
been familiar with the image of a wedding feast as a symbol
for God’s salvation. They would consider themselves to be the
invited guests. Keeping this in mind helps us to understand the
critique Jesus makes with this parable. The context for this
parable is the growing tension between Jesus and the Jewish
religious leaders in Jerusalem. This has been the case for the
past two Sundays and will continue to be true for the next
several weeks.
The parable Jesus tells is straightforward. The king dispatches
his servants to invite the guests to the wedding feast that he is
planning for his son. The listeners would have been surprised
to learn that the first guests refused the invitation. Who would
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

refuse the king’s invitation? A second dispatch of servants
follows. Again to the listeners’ great surprise, some guests
ignore the invitation. Some of the invited guests even go so far
as to mistreat and kill the servants. The king invokes his
retribution against these murderers by destroying them and
burning their city.
We might stop here for a moment. Why would some guests
kill the servants sent to invite them to the king’s wedding
feast? It might be possible that the king was a tyrant,
evidenced by the destruction of the city of those who refused
his invitation. But if we follow this idea, then the allegory
seems to be about something other than the kingdom of
heaven. It is more likely that the destruction of the city would
have been a powerful image corresponding to the destruction
of Jerusalem by the Romans in A.D. 70, which would have
been an important event for Matthew’s audience.
With the invited guests now deemed unworthy to attend the
king’s wedding feast, the servants are sent to invite whomever
they can find. The guests arrive, but it appears that accepting
the king’s invitation brings certain obligations. The guest who
failed to dress in the appropriate wedding attire is cast out of
the feast. We are reminded that while many are invited to the
kingdom of heaven, not all are able to meet its requirements.
God invites us to his feast, giving us his salvation. Yet he asks
us to repent for our sins.
Jesus’ message in the parable cautions against exclusive
beliefs about the kingdom of heaven. The parable also teaches
about humility. Those who assume that they are the invited
guests may find that they have refused the invitation, and so
others are invited in their place. To accept the invitation is also
to accept its obligations. God wants our full conversion in
complete acceptance of his mercy.
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