CHÚA NHẬT V
MÙA CHAY
Năm B
Fifth Sunday
of Lent

Ngày 21 tháng 3
năm 2021
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
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Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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

CHÚA CHẾT ĐỂ CON ĐƯỢC SỐNG
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì
nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác”
(Ga 12,24).
Theo định luật tự nhiên, để có bông hoa
đẹp tươi nở khoe sắc lung linh trên cành,
thì nguồn gốc trước kia nó từng là một
hạt nhỏ xấu xí, khô lóc. Nhưng khi gặp
đất và nước, nó trương lên, nứt nẻ rồi
bung ra, ngoi lên mầm sống mới, cây từ
từ phát triển đến lúc nở hoa sinh trái. Hạt
lúa được gieo vào ruộng bùn cũng phải
trương lên, hư thối để mọc lên cây mạ, rồi
thành cây lúa tươi tốt và cuối cùng sinh
bông hạt trĩu nặng, từ một hạt chịu thối đi
thành trăm triệu hạt mới. Đó là một cuộc
đánh đổi tự nhiên mà vô cùng lời lãi. Bởi
vì “Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì
bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi
dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu
đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo
xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy
là thân thể có thần khí” (1Cr 15, 42-44).
Chính Đức Giêsu đã từ bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, hạ mình đến nỗi bằng
lòng chịu chết trên cây thập tự, để rồi
sinh ơn cứu rỗi, cho muôn người được ơn
cứu độ và bước vào sự sống mới.

Đức Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa thật dễ
hiểu để áp dụng cho cuộc đời của Người,
đồng thời là qui luật chung cho những ai
muốn bước theo Người. Người chính là
hạt lúa được gieo vào lòng đất. Cuộc
thương khó và cái chết của Người dẫn tới
sự sống bất diệt, để quy tụ dân Do Thái
và dân ngoại thành một cộng đoàn vô
cùng đông đảo những người được cứu.
Trong cuộc đời người Kitô hữu, nếu tôi
sẵn sàng chịu trầy da tróc vẩy vì lội
ngược dòng đời, để sống theo Lời Chúa
dạy, chết đi cho những tội lỗi, nết xấu, thì

chính Chúa sẽ biến đổi, làm cho tôi được
lại sự sống mới.
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời
đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ;
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở
đó” (Ga 12, 25-26). Đức Giêsu quả
quyết: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình
vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
Cái được- mất trong sự bỏ mình hay giữ
lấy, Người đã chứng minh bằng luật tự
nhiên: “Nếu hạt giống rơi xuống đất
không thối đi, nó sẽ chỉ trơ trọi một mình,
nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ nảy sinh hàng
trăm những hạt khác”. Với ý nghĩa này, ta
có thể nhận ra lý do phải hy sinh, “chết”
đi để được “sống”. Ai chăm lo tìm kiếm
lạc thú ở đời này thì sẽ mất đời sống vĩnh
cửu. Còn ai dám từ bỏ bản thân vì Chúa
và vì Tin Mừng thì sẽ được hưởng sự
sống đời đời mai sau. Người môn đệ - “kẻ
phục vụ Thầy” cũng phải đi cùng một con
đường như Đức Giêsu để đạt tới vinh
quang. Như hạt lúa, chúng con cũng phải
chết đi cho tội lỗi để sinh nhiều bông hạt.
Lạy Chúa! Chúa chính là hạt lúa gieo vào
lòng đất, Chúa chịu chết cho chúng con
được sống muôn đời, cũng như hạt lúa
gieo vào lòng đất phải chết đi để sinh
nhiều bông hạt. Chúa đã thí mạng vì
chúng con, nên mẫu gương hy sinh cả
mạng sống mình cho muôn thế hệ. Xin
cho chúng con mỗi ngày biết hy sinh,
đánh đổi cho những giá trị cao cả của Tin
Mừng, để mỗi ngày đời con trở nên như
một của lễ đẹp lòng Chúa. Amen.
http://www.giaophanhunghoa.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
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 từ 8:30 đến 11:00 sáng có lớp Giáo Lý Rửa Tội dành cho cha
mẹ có con em dưới 7 tuổi. Xin phụ huynh mang giấy khai sinh của em nhỏ đến lớp. Phụ
huynh và người đỡ đầu phải tham dự lớp Giáo lý.
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. Đóng góp vào Qũy DSF để trợ
giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được
mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa
Tổng Giám Mục. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
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 $18,330 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Qũy Trợ Giúp Công Giáo
cho những người túng thiếu được $4,551 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.

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH và PHỤC SINH

Thứ Năm, ngày 1 tháng 4
7:00 PM
Thánh Lễ Rửa Chân
***Theo chỉ thị của Đức Hồng Y DiNardo, vì COVID-19, năm nay Giáo Xứ không có
Chầu Thánh Thể luân phiên sau Thánh Lễ.***
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4
3:00 PM
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
***Cũng theo chỉ thị của Đức Hồng Y DiNardo, vì COVID-19,
Liên Minh Thánh Tâm
năm nay sẽ không có hôn chân Chúa.***
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 4
8:30 PM
Các Bà Mẹ Công Giáo
Thánh Lễ Vọng Chúa Phục Sinh
Nguyễn Thi Anna

713.517.1621

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 4
Tông Đồ Fatima
Lễ Chúa Phục Sinh
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

7am, 9am,
11am và 7pm

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

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.

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
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

“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.

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/

Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ
(Ga 8, 1 -11)

THỨ BA
ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
(Ga 8, 2-30)

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh Lễ
Lều. Khi nói đến Lễ Lều, là nhắc lại cho dân về hành trình
trong Samạc suốt bốn mươi năm trường. Đây cũng gọi là lễ tạ
ơn sau mùa gặt. Lễ này được dành cho mọi người không phân
biệt giàu nghèo, giai cấp, địa vị trong xã hội. Vì thế, không ai
bị loại trừ, cho nên người ta gọi lễ này là lễ của Vui Mừng.

Tin Mừng hôm nay, tác giả Gioan đề cập đến chuyện Đức
Giêsu loan báo Ngài sẽ về cùng Cha và những lời tiên tri cho
những ai không tin Ngài.

Vì là lễ hội vui mừng nhất của người Dothái, nên người ta
hứng khởi và vui tươi khi về dự lễ. Vì vậy, nó cũng cuốn hút
lượng người có lẽ là đông nhất trong các dịp lễ của năm. Đây
cũng là cơ hội để họ hẹn hò, tâm sự, chia sẻ...
Nhân có hội này, các Kinh Sư và Pharisêu cố tìm ra cho được
một lời tố cáo Đức Giêsu nhằm hạ uy tín của Ngài, bởi vì đây
là dịp đông người, hơn nữa, nếu thắng thế, họ có đủ lý do
thuận tiện để giết Ngài.
Và cơ hội ngàn năm một thủa đã đến khi họ bắt được quả tang
một người phụ nữ đang ngoại tình, và họ dẫn nàng đến với
Đức Giêsu.
Họ dẫn đến để xin Ngài xét xử. Họ nói: “Thưa Thầy, người
đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật,
ông Môisê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó.
Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?".
Tuy nhiên, vì biết rõ lòng họ độc, nên Đức Giêsu phản ứng
bằng việc bình tĩnh lấy tay viết trên đất! Hành động này của
Đức Giêsu khiến cho họ sinh thêm bực bội và nóng lòng sốt
ruột.

Họ sốt ruột là vì cái bẫy đã giăng, chỉ chờ Đức Giêsu mắc phải
là ra tay đối với Ngài! Thật thế, nếu Đức Giêsu tuyên bố tha
thì Ngài rơi vào bẫy chống luật Môsê, còn nếu tuyên án tử cho
chị phụ nữ thì sẽ bị mất uy tín và đi ngược lại đường lối của
Thiên Chúa cũng như những lời rao giảng của Ngài.
Sự thinh lặng và viết trên đất là cách thế Đức Giêsu thức tỉnh
lương tâm những người Pharisêu khi chuyển phiên tòa dành
cho chị phụ nữ, rồi đến Đức Giêsu, giờ đây sang phiên tòa
lương tâm của chính họ khi nói: "Ai trong các ông không có
tội, hãy ném đá chị này trước". Bị bại lộ ý đồ và xấu hổ vì thấy
mình tội lỗi, nên họ đã dần dần bỏ đi.
Cuối cùng, Đức Giêsu lên tiếng với chị phụ nữ: "Không ai lên
án chị sao?"; “tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị
cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!".
Ngày nay cũng không thiếu gì những con người có lòng bỉ ổi,
hẹp hòi, tàn nhẫn, nên đã đẩy anh chị em mình vào chỗ chết
như vậy.
Điều đau buồn hơn cả là nhiều khi lại nhân danh Thiên Chúa
để hạ uy tín anh chị em mình. Không phải vì tình yêu, cũng
chẳng phải lòng tốt, càng không phải vì sự công chính hay
phẫn nộ tội lỗi, mà là do ghen tỵ mà tìm dịp thuận tiện để gài
bẫy và đẩy đưa anh chị em chúng ta đến chỗ chết. Những
người này thuộc hạng: “Miệng tụng lời nam mô nhưng bụng
chứa đầy bồ dao găm”.
Lạy Chúa Giêsu, cách hành xử của Chúa thật tuyệt vời,
đáng làm cho chúng con suy nghĩ về những cung cách mà
chúng con đã gây ra cho anh chị em chúng con. Xin Chúa
tha thứ và ban cho chúng con biết can đảm thay đổi nếp
sống không tốt để đáng được Chúa ban ơn cứu độ. Amen.

Khi nói đến việc Ngài sẽ trở về cùng Cha, những kẻ chống đối
Ngài không thể hiểu nổi. Ngược lại, họ nghĩ rằng Đức Giêsu
tự tử. Lối nói này cho thấy họ mỉa mai Đức Giêsu, vì khi nói
đến tự tử, ấy là nói đến nơi sâu thẳm, đau khổ dành cho những
người khước từ sự sống bằng việc tự tử. Khi nói như thế, họ tự
cho mình quyền không thể tin nổi Đức Giêsu vì Ngài sắp đi
vào chỗ chết một cách bi đát!
Khi thấy họ phản ứng như vậy, Đức Giêsu đã nói cho họ biết
Ngài bởi đâu mà đến và suy tưởng của họ do đâu! Đồng thời
Ngài nói tiên tri về số phận của những kẻ cứng đầu do không
tin, Ngài nói: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng
giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc
về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội
lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi Hằng
Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết".
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta rút ra được những bài
học sau cho đời sống đạo của mình:
Thứ nhất, hạnh phúc đích thực tùy thuộc vào chuyện chúng ta
tin Chúa hay khước từ Ngài. Tin thì được sống vĩnh viễn và
khước từ thì trầm luân muôn đời.
Thứ hai, chúng ta được Thiên Chúa trao ban cho nhiều cơ hội
tốt, bổn phận là phải làm cho cơ hội ấy trở nên hữu ích cho
phần hồn của mình và tha nhân. Nếu không biết nhạy bén để
đón nhận cơ hội Chúa ban, hoặc vì coi thường và khinh dể thì
sẽ bị luận tội nặng nề hơn những người không biết.
Ngày nay, chúng ta được học hành nhiều về Chúa, nhận biết
có Thiên Chúa, nhưng có sống theo điều mình đã tin hay
không mới là quan trọng.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào
Chúa và đem Lời Ngài ra thực hành trong cuộc sống thường
nhật, tránh chuyện môi miệng thì cầu kinh mà lòng không yêu
mến. Thật vậy, không phải cứ lạy Chúa, lạy Chúa mà được
vào Nước Trời, nhưng là thực hành những gì Lời Chúa dạy thì
mới được vào.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mãnh
liệt và một đời sống đầy lòng mến. Xin cho đời sống và
những điều chúng con tin được hòa quyện với nhau thành
một. Amen.
THỨ TƯ
PHẠM TỘI LÀ LÀM NÔ LỆ CHO TỘI
(Ga 8,31-42)
Tin Mừng hôm nay trình thuật cuộc đối chất giữa Đức Giêsu
và người Dothái.
Trước tiên, Đức Giêsu khẳng định cho họ biết rằng: nếu họ ở
trong Lời của Ngài, tức là sự thật thì họ thuộc về Ngài và trở
thành môn đệ, bằng không sẽ trở thành nô lệ cho tội và bị truất
phế bất cứ lúc nào!
Khi xác định như thế, Đức Giêsu cảnh báo sự kiêu ngạo tự phụ
của người Dothái. Bởi vì họ luôn nghĩ rằng mình thuộc hạng

người ưu tuyển, dân riêng, nên có đặc quyền đặc lợi trước mặt
Thiên Chúa và không ai có quyền đụng tới họ.
Tiếp theo, Ngài đã vạch trần sự giả tạo nơi người Dothái khi
họ dựa vào tổ phụ Apraham và an tâm vì được đảm bảo bởi uy
tín của tổ phụ, nhưng lại hành động ngược lại với những gì
Apraham đã làm khi xưa. Vì nếu Apraham xưa kia có lòng mộ
mến và sẵn sàng nghe lời các tiên tri, thì dân này lại đang tìm
cách loại trừ vị tiên tri vĩ đại là chính Đức Giêsu.
Cuối cùng, nếu đọc tiếp đoạn Tin Mừng này, từ câu 44 tiếp
theo..., chúng ta thấy rõ Đức Giêsu tuyên bố thẳng thừng là họ
không thuộc về Thiên Chúa mà thuộc về ma quỷ.
Ngày nay vẫn còn nhiều người tin một đàng, làm một nẻo. Có
nhiều người tự xưng là đạo gốc, nhưng những hành vi của họ
nơi chợ búa, ngoài đồng ruộng hay nơi đường phố thì ngược
lại với những gì họ tự hào và tuyên xưng trong nhà thờ.
Lý do, họ không để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong tâm
hồn, mà chỉ ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi.
Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu và yêu mến cũng như siêng
năng tuân giữ Lời Chúa để được thuộc trọn về Ngài. Amen.
THỨ NĂM
ƠN CỨU ĐỘ CỦA TÔI NHỜ HY VỌNG VÀO CHÚA
(Ga 8, 51-59)
Trong tông huấn Thiên Chúa là Tình yêu, Đức Nguyên Giáo
Hoàng Bênêdictô XVI đã viết: “Chúng ta được cứu độ là nhờ
vào hy vọng”. Thật vậy, sống mà không hy vọng thì thật bi
đát, nhưng điều quan trọng là chúng ta hy vọng vào ai và vào
cái gì mới là điều đáng nói!
Là người Kitô hữu, niềm hy vọng chúng ta đặt ở nơi Đức
Giêsu và những lời giáo huấn của Ngài. Tại sao vậy? Thưa bởi
vì nơi Ngài là nguồn mạch sự sống đời đời. Ngài thông truyền
sự sống ấy cho những ai tin và thuộc về Ngài.
Chân lý này chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay khi
Đức Giêsu nói Ngài là: “Đấng Hằng Hữu”.
Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải Thiên tính
của Ngài xuất phát từ Thiên Chúa.
Tuy nhiên, thay vì vui mừng và tạ ơn, những người Dothái
cùng thời đã không thể chịu nổi những tuyên bố này của Đức
Giêsu, nên sự đối đầu của họ với Ngài ngày càng quyết liệt,
khiến họ quyết định lượm đá ném Ngài.
Ngày nay, trong xã hội thiên về thực dụng, coi trọng vật chất
và thượng tôn chủ thuyết tương đối, nhiều người cũng không
thể chấp nhận những sự thật của Tin Mừng, ngược lại, họ luôn
đi tìm những điểm tựa mang tính nhất thời, những lời tuyên bố
hão huyền và những chân lý nửa vời!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và
hy vọng nơi Chúa, chỉ có Ngài mới tồn tại vĩnh viễn, bởi vì
Ngài Hằng Hữu. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống
niềm tin và hy vọng ấy ngay trong những lựa chọn và hành
động của mình để được thuộc Chúa và chung hưởng hạnh
phúc cùng với những người thuộc về Nước Hằng Sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để
chúng con trung kiên theo Chúa đến cùng, ngõ hầu chúng
con trở nên môn đệ đích thực của Chúa trong thời đại hôm
nay. Amen.

THỨ SÁU
GIẢ HÌNH NÊN GIẢM THIÊNG
(Ga 10, 31-42)

Khi con người không còn coi trọng luân lý, thì tiếng nói lương
tâm trở nên dư thừa với họ. Như vậy, chuẩn mực trong cuộc
sống được đo bằng tiền, quyền, và lẽ tất yếu, chân lý thuộc về
đám đông hay những kẻ mạnh! Đây là sự thật xót xa đã xảy ra
thời Đức Giêsu!
Tin Mừng hôm nay thuật lại lối sống giả hình của những nhà
lãnh đạo tôn giáo và xã hội thời Đức Giêsu, họ sống vụ luật
thuần túy khi luật được đưa lên làm chuẩn mực chứ không
phải con người, chú trọng đến hình thức hơn nội tâm, sống
trên danh vọng, hào nhoáng bên ngoài hơn là nội dung bên
trong...
Lối sống đó đã hoàn toàn ngược lại với lời giáo huấn của Đức
Giêsu, vì thế, Ngài không ngừng vạch trần giã tâm của họ
trước mặt mọi người, thế nên Đức Giêsu đã trở thành cái gai
trước mắt họ, và họ tìm mọi cách bứng Ngài ra khỏi xã hội của
họ càng sớm càng tốt.
Trong thời đại hôm nay, vẫn còn nhiều chuyện dở khóc dở
cười khi nhiều người dựa trên nguyên lý tự nhiên để xét xử
chân lý Tin Mừng! Hay, khi không còn cách nào nữa thì áp đặt
và quyết định trắng trợn khi nhân danh tập thể, tức là dựa trên
hiệu ứng đám đông mà không cần biết đúng hay sai!
Mặt khác, nhiều khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người
Dothái khi xưa, đó là: khó chịu, bực bội với Lời Chúa, bởi Lời
Chúa gọt dũa, cật vấn lương tâm và dạy những điều mà chúng
ta không muốn sống... hay chúng ta đã phản ứng bằng việc
dửng dưng!
Sống với những thái độ như thế, nên không lạ gì nhiều Mùa
Chay qua đi mà chúng ta không thấy tốt hơn là mấy?
Lý do tại sao lại có những chuyện như thế trong thời đại được
coi là văn minh, khoa học? Thưa chỉ vì cái tôi của chúng ta
quá lớn và sự ích kỷ thì quá nhiều, nên đã không chấp nhận sự
thật củaTin Mừng!
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con được yêu
mến Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống
hằng ngày. Amen.
THỨ BẨY
MỘT NGƯỜI CHẾT, TOÀN DÂN ĐƯỢC NHỜ!
(Ga 11,45-56)
Câu chuyện Đức Giêsu đến Bêtania và làm phép lạ cho Ladarô
sống lại đã làm rúng động trong dân chúng và nhiều người đã
tin vào Đức Giêsu và giáo huấn của Ngài.
Chính vì điều này mà cuộc thương khó của Đức Giêsu ngày
càng gần kề. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà
cầm quyền và các Thượng Tế quyết định họp Hội Đồng và ra
lệnh bắt, giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài: ai
biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.
Lý do họ bắt và quyết định giết Đức Giêsu là vì họ đã ghép
cho Ngài cái tội chính trị. Họ nói: “Người này làm nhiều dấu
lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào
ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta
lẫn dân tộc ta". Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm Thượng
Tế mà Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức
Giêsu: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân
bị tiêu diệt".

Tuy nhiên, thực tế thì lý do chính yếu khiến họ giết Đức Giêsu
đó là sự ghen tỵ và sợ bại lộ lối sống hình thức và mất uy tín
trong dân, đồng thời sợ bị mất lợi lộc mà các Thượng Tế đang
được hưởng.

cũng vì ghen tức mà loại bỏ anh chị em mình như những
Pharisêu và Kinh Sư hôm nay đối với Đức Giêsu?
Lạy Chúa Giêsu, sự thật mà Chúa muốn chúng con sống,
đòi hỏi chúng con phải có quyết tâm cao thượng mới có thể
đi vào đường lối đó được. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng
con can đảm sống giá trị Tin Mừng dù có phải thiệt thòi.
Amen.
Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người hãy ý thức lại
việc sống đạo bấy lâu nay: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ
vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin
Mừng đòi ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp,
liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chúng ta

FIFTH SUNDAY OF LENT, CYCLE B
First Reading: Jeremiah 31:31-34
Jeremiah tells the people that the Lord will make a new
covenant with them, planting the law within their hearts.

announcing his conviction that it is for this purpose that he
came, a voice from heaven speaks, as if in answer to Jesus’
prayer. This voice, like the one heard at Jesus’ baptism and at
Jesus’ Transfiguration—events reported in the Synoptic
Gospels but not in John’s Gospel—affirms that God welcomes
the sacrifice that Jesus will make on behalf of others. In John’s
Gospel, Jesus teaches that this voice was sent for the sake of
those who would believe in him.

Responsorial Psalm: Psalm 51:3-4,12-13,14-15
A prayer for God’s mercy and forgiveness
Second Reading: Hebrews 5:7-9
Through his sufferings, Jesus gained salvation for all who
obey him.

In today’s Gospel, we also hear Jesus speak about the cosmic
framework against which we are to understand his passion,
death, and Resurrection. Through his death and Resurrection,
Jesus conquered Satan, the ruler of this world. In this way the
world is judged, but the judgment is not condemnation.
Instead, through Jesus’ dying and rising, salvation is brought
to the world.

Gospel Reading: John 12:20-33
Jesus teaches his disciples about the way in which he will be
glorified by God, and a voice from heaven is heard to affirm
this teaching.
Background on the Gospel Reading
Today’s Gospel reading is taken from the Gospel of John. We
are reading much further into John’s Gospel than we have for
the past two weeks. Chapter 12 of John’s Gospel is a
preparation for the beginning of the passion narrative to
follow. Jesus has just raised Lazarus from the dead—an
important sign in John’s Gospel, which inspired many people
to believe in Jesus. This event also marks the turning point in
Jesus’ conflict with the Jewish authorities. John’s Gospel tells
us that the Sanhedrin met after this event and made plans to
kill Jesus. In the 12th chapter of John’s Gospel, Jesus is
anointed at Bethany and enters Jerusalem in triumph. We
again see evidence of the significance of the raising of Lazarus
to this event; John reports that the crowds also gathered to see
Lazarus.

Family Connection
Family life is often a balancing act in which we prioritize and
attend to a variety of competing needs. We learn the value of
putting others’ needs ahead of our own. In family life we also
learn that when we make personal sacrifices to serve others,
we gain so much more than we may have lost.
As you gather as a family, talk about how important it is to
your family life to gladly serve one another. Ask each person
to consider the last time that another family member asked for
help. What was your response? Did you cheerfully try to
honor the request, or did you ask “Why me?” Read today’s
Gospel, John 12:20-33. How do you think Jesus would want
us to respond when someone in our family asks for help?
Invite each family member to make a commitment for the next
week to try to respond cheerfully to requests for help. Pray
together, asking God’s help with this commitment. Pray the
Prayer of Saint Ignatius of Loyola.

Following his triumphant entry into Jerusalem, Jesus predicted
his suffering, death, and Resurrection and prepared his
disciples to believe in the salvation that his death would
accomplish. Using the metaphor of the grain of wheat, Jesus
presented the idea that his dying would be beneficial. He also
taught that those who would be his disciples must follow his
example of sacrifice. This theme will be repeated in John’s
account of the Last Supper, when Jesus washed the feet of his
disciples as an example of how they must serve one another.

www.loyolapress.com

The final section of today’s Gospel might be read as John’s
parallel to the agony in the garden. Unlike the Synoptic
Gospels, the Gospel of John does not record Jesus’ anguished
prayer in the garden of Gethsemane before his arrest.
Although comparable words are found in today’s reading,
Jesus gives a confident response to the question he raises when
asking God to save him from his impending death. After
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