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THẦY LÀ AI?
- Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Được biết Đức Giêsu, được nói về Đức
hằng sống. (Mt. 16,16).

Bạn thân mến! Trên đây là lời tuyên xưng
đức tin của Phêrô đối với Chúa Giêsu. Và
đây cũng là lời tuyên xưng hùng hồn nhất,
sâu sắc nhất và trang trọng nhất.
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tường thuật
rằng: Thầy trò Đức Giêsu đi bên nhau, nói
chuyện tâm tình bên nhau, Ngài tế nhị dẫn
dắt và nhắc nhở các môn đệ bằng những
câu hỏi để gây ý thức nơi các ông. Trước
hết Ngài nói: "Người ta nghĩ Thầy là
ai?" (Mt 16,13). Và dần dần Ngài dẫn đưa
các ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác
tín nhất: "Phần các con, các con bảo Thầy
là ai?" (Mt 16,15)
Đức Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự
nói lên căn tính của mình. Nhưng Ngài đã
không làm thế. Ngài muốn người môn đệ
phải tự khám phá ra Ngài, Ngài muốn lời
tuyên xưng của người môn đệ phải phát
xuất từ nỗ lực tìm hiểu và cảm nghiệm
chân thực trong cuộc sống sinh hoạt với
Ngài.
Là môn đệ Đức Kitô, mỗi người chúng ta
phải trực tiếp trả lời câu hỏi này bằng đức
tin của chính mình. Người môn đệ phải
biết căn tính của thầy mình, phải biết
mình đang theo ai và người mình theo từ
đâu đến. Có như thế, người môn đệ mới
có thể đi sâu vào trong tình thân mật với
thầy mình, mới tin tưởng những điều thầy
mình dạy, mới can đảm thi hành những
giáo huấn mà thày mình đã trao ban.
Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của
ông: “Thầy là đấng Kitô, Con Thiên Chúa
Hằng sống”. Còn bạn và tôi, chúng ta trả
lời câu hỏi này ra sao? Nếu Đức Giêsu
đến và hỏi tôi và bạn hôm nay “Thày là
ai”, tôi sẽ trả lời Ngài ra sao? Nếu người
ta hỏi tôi “Đức Giêsu là ai”, tôi sẽ giải
thích cho họ như thế nào?

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

Giêsu, được làm chứng cho Đức Giêsu,
được tuyên xưng niềm tin của mình vào
Đức Giêsu … Đó là một ân phúc, ân phúc
từ trời cao đổ xuống cho những người
luôn vững lòng tin tưởng vào Đức Giêsu,
vì “không phải phàm nhân mạc khải cho
điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng
ngự trên trời.” (Mt 16, 17)
Sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Đức
Giêsu đã mời gọi Phêrô đứng lên để cùng
cộng tác trong công trình xây dựng Hội
thánh của Ngài: “Phêrô! con là đá, trên
tảng đá này, Thày sẽ xây Hội Thánh của
Thày”(Mt 16,18). Với lời nói này, Chúa
Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh trên
trần gian. Chính Chúa là sức mạnh của
Hội Thánh. Phêrô là Đá Tảng, nhưng
chính Chúa làm cho Đá Tảng được vững
bền. Phêrô giữ chìa khoá Nước Trời,
nhưng chính Chúa gìn giữ toà nhà Nước
Trời.
Chúa Giêsu đã mời gọi Phêrô làm người
lãnh đạo và cai quản Giáo hội. Còn bạn và
tôi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong vai
trò gì? Chúng ta phải làm gì để chung tay
góp sức xây dựng Hội Thánh mà Ngài đã
thiết lập?
“Phêrô! con là đá, trên tảng đá này, Thày
sẽ xây Hội Thánh của Thày” (Mt 16,18).
Lạy Chúa! Nghe lời mời gọi của Đức
Giêsu nói với Phêrô, con cứ nghĩ là Ngài
chỉ nói với những người mà Ngài chọn
làm giáo hoàng mà thôi. Nhưng suy xét kỹ
hơn, con nhận ra Ngài nói với tất cả mọi
người, mọi Kitô hữu. Ngài mời gọi mọi
người trở nên đá tảng để chung tay góp
sức xây dựng căn nhà Giáo Hội. Lạy
Chúa! Xin giúp con biết quảng đại đáp trả
lời mời gọi ấy. Amen.
http://giaophanthaibinh.org/
WWW.GIAOXUNGOILOI.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

LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 từ 8:30 đến 11:00 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội qua
mạng (online) dành cho cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Phụ huynh và người đỡ
đầu phải tham dự lớp Giáo lý. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh và
biết thêm chi tiết.
Bắt đầu tháng 9, sẽ cử hành Nghi Thức Rửa Tội cho các em nhỏ vào các Chúa
Nhật đầu tháng, sau Thánh Lễ 11 sáng.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 từ
12:30 đến 2:30 trưa. Xin ghi danh ngày khai giảng tại Nhà Thơ.
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org. Tổng Giáo
Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.

THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ
THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
• 7 giờ sáng, thứ Hai đến thứ Bảy
• 7 giờ tối, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu

Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
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

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• 6 giờ chiều, thứ Bảy (thay cho Chúa Nhật)
• 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ sáng và 7 giờ tối Chúa Nhật

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
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
thánh lễ.
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
Các Bà Mẹ Công Giáo
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
Tông Đồ Fatima
• Nếu trên 65 tuổi.
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255 điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ. .
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753 đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $14,218 Mỹ kim. Trong thời gian dịch, Giáo xứ rất cần sự
đóng góp của mọi người để giúp bảo trì Giáo xứ. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ
Cursillo
Phan Minh Phượng
713.301.6092 thu tiền bên cạnh giếng rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất
Hướng Đạo Lạc Việt
cả quý vị.
Nguyễn Trí

713.478.7497
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CHÚC MỪNG
59 EM LÃNH NHẬN
BÍ TÍCH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
LẦN ĐẦU
Giáo Xứ chúc mừng các em và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân,
giúp các em luôn sống
tin, cậy, mến yêu Chúa và tha nhân.
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

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.

Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

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

Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

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.

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

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

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.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
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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.
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/
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SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
ĐẤNG KITÔ.
(Mt. 16:13-20)

THỨ HAI, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 13-22).

Con Người giáng thế là ai?
Không ai biết rõ, thiên sai bởi trời.
Hạ thân mặc xác con người,
Đồng hành sinh sống, giữa đời trần gian.
Ba mươi ra giảng, ơn ban,
Thực hành phép lạ, ban tràn phúc ân.
Hôm nay Chúa hỏi đôi lần,
Tông đồ môn đệ, phân vân trả lời.
Ê-li-a đã một thời,
Gio-an Tẩy Giả, vào đời ẩn thân.
Giê-rê-mi-á xuống trần,
Tiên tri nào đó, thế nhân mong chờ.
Không ai học được chữ ngờ,
Từ trên mạc khải, kính thờ Ngôi Hai,
Ki-tô Đức Chúa Thiên Sai,
Hiến mình chịu chết, mở khai Nước Trời.
Khổ đau thánh giá gọi mời,
Bước đi theo Chúa, trọn đời hiến dâng.
Thi hành thánh ý xin vâng,
Chết đi sống lại, đỡ nâng tội đời.

LỜI THỀ

Có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Họ được nhìn thấy
những phép lạ của Chúa, nghe Chúa giảng, cùng ăn uống
và đồng hành với Chúa, nhưng họ chưa biết Chúa là ai.
Chúa Giêsu hỏi ý kiến các môn đệ: “Người ta bảo Thầy
là ai? Các môn đệ dựa vào ý kiến của người khác để trả
lời. Người ta bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, là
Giêrêmia hay là một tiên tri nào đó. Như vậy chưa có ai
biết chính xác Chúa Giêsu là ai cả.
Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảoThầy là ai?”.
Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng
sống”. Câu trả lời đúng hoàn toàn. Chúa Giêsu chính là
Đức Kitô, là Đấng Được Xức Dầu. Ngôn từ Đức Kitô đã
gói trọn ý nghĩa sứ mệnh của Ngài.
Chúng ta biết các Tông Đồ là những người đơn sơ, thất
học và làm nghề chài lưới ven sông. Họ không thông hiểu
nhiều Kinh Thánh. Chúa đã thương, gọi và chọn họ theo
Chúa. Họ đã nhận diện ra thần tính của Chúa. Họ bỏ mọi
sự đi theo Ngài. Một sự đánh đổi toàn diện. Chúa trao
chìa khóa nước trời cho Phêrô. Phêrô được nắm quyền
hành sự nhưng vẫn tùy thụôc vào Danh của Chúa Giêsu.

Giả hình trống rỗng nội tâm,
Nước Trời đóng cửa, dẫn lầm lối đi.
Mấy thầy Luật Sĩ thực thi,
Đọc kinh ngoài miệng, thầm thì bên trong.
Nhóm người Biệt Phái suy vong,
Thu gom tài sản, trong lòng tham lam.
Nặng lời chê trách việc làm,
Dẫn đường mù quáng, xác phàm bê tha.
Rao truyền lạc giáo tà ma,
Thi hành phán đoán, chìm sa lỗi lầm.
Lời thề sai lạc tự tâm,
Đền thờ, vàng bạc, trổ mầm dối gian.
Chúa thường răn dậy khuyên can,
Chữ tâm trọng đạo, thiên nhan sáng ngời.
Tin mừng loan báo trong đời,
Tà tâm giả dối, mọi người tránh xa.
THỨ BA, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 23-26).
CÔNG BÌNH
Thập phân nộp thuế cho Đền,
Giả nhân giả nghĩa, dựa trên thuế phần.
Bạc hà đáng giá bao lần,
Công bình chính trực, điều cần thực thi.
Nhân từ rộng lượng từ bi,
Lòng tin thiết yếu, phát huy trong đời.
Các Thầy Luật Sĩ theo thời,
Giả hình Biệt Phái, dụ khơi lỗi lầm.
Dẫn đường lầm lạc tà tâm,
Lạc đà nuốt trửng, lặng câm đui mù.
Bên ngoài rửa sạch trùng tu,
Gian tham nhơ bẩn, giao du tội tình.
Bên trong tâm trí lòng mình,
Tâm hồn tinh sạch, an bình phúc ân.
Chu toàn trách nhiệm nhân trần,
Nội tâm thanh khiết, canh tân lòng người.

Qua thánh Phêrô, Giáo Hội có quyền trói buộc và tháo
cởi, nhưng tất cả trong danh nghĩa của Chúa Kitô. Chúa
Kitô đã chịu khổ đau và chết nhục nhã trên thánh giá để
cứu độ, chứ không phải để kết án. Chúa hy sinh mạng
sống chỉ vì yêu. Chúa lập Giáo Hội là để cứu độ con
người.
Lạy Chúa, theo Chúa đã lâu nhưng chúng con vẫn chưa
nhận ra Chúa. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con
nhận diện ra tình yêu của Chúa. Và chỉ khi yêu, chúng
con sẽ nhận ra Chúa - vì chính Chúa là Tình Yêu.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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THỨ TƯ, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 27-32).

THỨ SÁU, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 1-13).

HÌNH THỨC

THỨC TỈNH

Tô vôi mồ mả bên ngoài,
Thoáng nhìn tốt đẹp, phôi phai lòng người.
Giả hình Luật Sĩ ở đời,
Khốn thay Biệt Phái, đầy vơi khó lường.
Bên trong gian ác vấn vương,
Xây mồ đắp mả, hoa hương cúng đàn.
Trang hoàng sơn phết than van,
Cha ông lỗi phạm, xóa tan lỗi lầm.
Một thời đổ máu ác tâm,
Những người công chính, âm thầm chết oan.
Các người chứng thực đa đoan,
Là con là cháu, kết đoàn phục hưng.
Tiên tri bị giết tự xưng,
Xưa nay thù oán, không ngừng rút tay.
Sống đời gian dối mê say,
Cha truyền con nối, đong đầy gian tham.

Mười cô trinh nữ cầm đèn,
Đón xem chàng rể, bon chen ngóng chờ.
Năm cô khờ dại hững hờ,
Mang đèn cháy sáng, nhưng khờ chăm lo.
Thiếu dầu, đèn tắt tối mò,
Tìm nơi nương tựa, không lo sẵn sàng.
Khôn ngoan thiếu nữ lẹ làng,
Dầu đèn đầy đủ, dễ dàng thích nghi.
Trễ giờ chàng rể ra đi,
Các cô thức tỉnh, phòng khi tới giờ.
Chị em mong ngóng đợi chờ,
Nửa đêm tiếng gọi, ai ngờ đón đưa.
Sẵn sàng tiệc cưới là vừa,
Này đây trinh nữ, dạ thưa mời vào.
Chủ gia xếp chỗ bàn giao,
Ai mà tỉnh thức, bước vào tiệc vui.

THỨ NĂM, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 24, 42-51).

THỨ BẢY, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 14-30).

TỈNH THỨC

TÀI ĐỨC

Sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ,
Các con không biết, ngày giờ trước sau.
Đón chờ Chúa đến lâu mau,
Không ai biết được, nỗi đau khó lường.
Giờ nào kẻ trộm khoét tường?
Canh phòng cẩn mật, biết đường lo toan.
Không ai dự đoán hoàn toàn,
Quản gia trung tín, khôn ngoan dự phòng.
Phân chia lương thực chờ mong,
Phúc cho đầy tớ, một lòng vị tha.
Chủ nhân tin tưởng nết na,
Trông coi gia sản, cả nhà chăm lo.
Khốn thay đầy tớ hét hò,
Say xưa chè chén, ăn no lại nằm.
Không ngờ ông chủ ghé thăm.
Thảm thương số phận, hờn căm đọa đầy.

Dụ ngôn nén bạc trao ban,
Mỗi người số vốn, sẻ san trong đời.
Chủ ông sắp sửa xa rời,
Phân chia tài sản, gọi mời dấn thân.
Chủ trao đầy tớ tùy phần,
Người này năm nén, tảo tần dẵm chăm.
Ra công chịu khó lời năm,
Kẻ trao hai nén, tiếng tăm giữ tròn.
Sinh lời hai nén vàng son,
Còn người một nén, thu bòn chôn đi.
Không thèm của ít khinh khi,
Vàng ròng chôn dấu, cũng vì hư thân.
Hai người chăm chỉ đỡ đần,
Thật lòng trung tín, góp phần dựng xây.
Chủ khen đầy tớ này đây,
Ban thêm dư dật, đong đầy tin yêu.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Isaiah 22:19-23
God will remove Shebna from his office as master of the
palace.
Responsorial Psalm
Psalm 138:1-3,6,8
God’s kindness is forever.
Second Reading
Romans 11:33-36
Paul sings praise to God.
Gospel Reading
Matthew 16:13-20
Simon Peter acknowledges Jesus as the Christ and is
given the key to the Kingdom of Heaven.
Background on the Gospel Reading
It is important to read today’s Gospel and next week’s
Gospel as two parts of a single story. These readings are
a turning point in Matthew’s Gospel. This week we hear
Jesus name Simon Peter as the rock upon which he will
build his Church. Next week we will hear Jesus call this
same Simon Peter "Satan" when he reacts negatively to
Jesus’ prediction about his passion and death.
In today’s Gospel, Jesus asks his disciples what people
are saying about his identity. The disciples indicate that
most people believe that Jesus is a prophet of Israel. Then
Jesus asks his disciples who they believe that he is.
Simon Peter answers, identifying Jesus as the Messiah,
the Son of God.
Jesus commends Simon Peter for this profession of faith,
indicating that this insight has come from God. Because
of Simon Peter’s response, Jesus calls him the "rock"
upon which Jesus will build the Church. This is a word
play on the name Peter, which is the Greek word for
"rock." Peter is then given special authority by Jesus, a
symbolic key to the Kingdom of Heaven. Peter will play
an important role in the early Christian community as a
spokesperson and a leader.

In today’s Gospel, Peter’s recognition of Jesus’ identity
is credited to a revelation by God. This will contrast
sharply with Jesus’ rebuke of Peter in next week’s
Gospel. When Peter rejects Jesus’ prediction of his
passion and death, Peter is said to no longer be thinking
as God does but as humans do.
The use of the term church in today’s Gospel is one of
only three such occurrences in Matthew’s Gospel. Peter
in this Gospel is being credited as the foundation for the
Church, a privilege granted to him because of his
recognition of Jesus’ identity. The Church continues to
be grounded in the faith that Jesus Christ is Lord.
Family Connection
Today’s Gospel reminds us that the Church is built on the
foundation of faith in Jesus Christ. Peter announces the
core of our faith, that Jesus is God’s only Son. The
family, as the domestic church, has this same faith as its
foundation.
As you gather together as a family, talk about people
whose faith has helped you to be a member of the Church
and talk about what you have learned from leaders in our
Church today. Read together today’s Gospel, Matthew
16:13-20. Talk about what you know about Peter and his
importance to the early Christian community. Talk about
what we can learn from Peter and his profession of faith
about Jesus. Conclude in prayer together by praying
today’s Psalm or an Act of Faith.
Act of Faith
O my God, I firmly believe that you are one God in three
divine Persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe
that your divine Son became man and died for our sins,
and that he will come to judge the living and the dead. I
believe these and all the truths which the holy Catholic
Church teaches, because you have revealed them, who
can neither deceive nor be deceived. Amen.
https://www.loyolapress.com
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