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VUA BÌNH AN
Đâu là mục đích của việc Chúa vào thành
Giêrusalem một cách long trọng trong
ngày hôm nay?
Mục đích thứ nhất là để ứng nghiệm lời
tiên tri đã nói trước trong Cựu Ước. Thực
vậy như nhiều lần chúng ta đã tìm hiểu,
Cựu Ước là hình bóng, còn Tân Ước là
thực tại. Cựu Ước thì chuẩn bị, còn Tân
Ước thì thực hành. Tất cả dòng lịch sử
của Cựu Ước đều hướng tới cao điểm, đó
là Đức Kitô. Tất cả mọi sự việc trong
cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến
khi chết và sống lại đều đã được Cựu
Ước tiên báo và đã xảy ra rất phù hợp với
lời Kinh Thánh. Điều đó chứng tỏ Ngài
thực là Con Thiên Chúa, là Đấng phải
đến để cứu độ nhân loại. Hôm nay khi
nhìn thấy Chúa long trọng tiến vào thành,
chúng ta không khỏi nhớ đến lời tiên tri
Giacaria đã nói: Hỡi thiếu nữ Sion hãyvui
mừng vì này Vua ngươi đến với ngươi,
Ngài hiền từ và khiêm hạ, cỡi trên lưng
lừa con.
Mục đích thứ hai là để chúng ta thấy
Ngài là Đấng Cứu thế. Thực vậy, việc
Chúa đi vào thành là một việc nguy hiểm
vì đi vào chỗ chết. Ngài biết rõ giới lãnh
đạo tôn giáo Do Thái đang căm thù Ngài,
muốn hãm hại và tiêu diệt Ngài, nhưng
Ngài vẫn cứ đi. Dân chúng thì tung hô tán
tụng Ngài. Thái độ này càng làm cho bọn
biện phái phẫn uất, họ đã thưa cùng Chúa
Giêsu: Xin Thầy bảo dân chúng im đi.
Nhưng Chúa chỉ trả lời: Nếu họ im đi thì
đất đá sẽ lên tiếng. Chúa công khai chấp
nhận lời dân chúng chúc tụng, và bằng
lòng với những lời chúc tụng ấy.
Sau cùng, mục đích thứ ba là để chúng
ta nhận ra Ngài là một vị vua hoà bình.
Trên đường vào thành thánh, dân chúng
trải áo, cầm lành lá trong tay và tung hô
Chúa Giêsu là Con Vua Đavít. Họ dành
cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho
một vị vua của họ. Nhiều lần họ muốn
tôn Ngài lên làm vua. Hôm nay họ được
dịp làm việc đó. Nhưng trong thâm tâm,

họ chỉ nghĩ đến một vị vua trong phạm vi
xã hội và chính trị, đến để giải phóng dân
tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của đế quốc
Lamã.
Thế nhưng Chúa Giêsu cho thấy điều
quan trọng hơn hết, đó là Ngài làm vua
trong cõi lòng của họ và muốn chiếm hữu
tâm hồn của họ. Hiệu quả mà Ngài đem
đến, đó là sự bình an. Chúa cưỡi trên lưng
lừa, đó là dấu chỉ của vua hoà bình. Cả
cuộc đời trần thế của Chúa đã chứng
minh điều ấy. Thay vì bạo động, Ngài đã
dùng phương pháp tốt đẹp nhất đó là tình
yêu nhân từ của Ngài. Sức mạnh vũ khí
của người Do Thái đã không quật ngã
được Lamã, trái lại đã khiến họ bị huỷ
diệt và đền thờ Giêrusalem bị tàn phá vào
năm 70. Nhưng Chúa Giêsu đã đến với
họ và chỉ sau mấy mươi năm đã cảm hoá,
để rồi Tin Mừng được rao giảng trên toàn
lãnh thổ Lamã. Đế quốc Lamã bị tan rã
không phải vì sức mạnh của binh đội,
nhưng chính vì đạo đức của họ đã bị suy
đồi, và không chòn nữa. Đúng như lời
Napoléon đã nói: Alexandre, César và cả
ta nữa, đã dựng nên nhiều đế quốc bằng
vũ lực. Nhưng những đế quốc đó ngày
nay không còn nữa. Còn Chúa Giêsu,
Ngài đã thiết lập vương quốc Ngài trong
tình thương, và ngày nay, vương quốc đó
vẫn lớn mạnh. Hằng triệu người vẫn sẵn
sàng chịu chết vì Ngài.
Đức Kitô là Đấng cứu thế, là Vua hoà
bình. Ngày hôm nay, Ngài muốn chúng ta
tuyên xưng lại hai danh hiệu ấy. Hãy mở
rộng cửa tâm hồn để đón mừng Ngài ngự
đến.
http://giaophannhatrang.net/

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
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. Rất mong sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Đóng Góp (tính đến 21/3/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$27,810
32%
$60,190

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 $19,111 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.***
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4
3:00 PM
Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 ***Cũng theo chỉ thị của Đức Hồng Y DiNardo, vì COVID-19,
năm nay sẽ không có hôn chân Chúa.***
Các Bà Mẹ Công Giáo
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 4
8:30 PM
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thánh Lễ Vọng Chúa Phục Sinh
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 Chúa Nhật, ngày 4 tháng 4
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

Lễ Chúa Phục Sinh

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
TÌNH YÊU VƯỢT LÊN TẤT CẢ
(Ga 12,1-11)
Thời xưa và thời nay, nước hoa vẫn là một loại thảo dược
được nhiều người con gái tuổi thanh xuân hay đang yêu sử
dụng nhiều, bởi nó là biểu tượng của tình yêu. Vì thế, người ta
muốn bày tỏ hay minh chứng tình yêu, thì thường tặng cho
nhau những lọ nước hoa đắt tiền.
Maria trong bài Tin Mừng hôm nay đã không tiếc xót khi
hiến dâng cho Đức Giêsu một bình dầu thơm hảo hạng có giá
tới 300 đồng bạc, tương ứng với khoảng 300 ngày công lao
động thời bấy giờ.
Hành động của Maria không phải là một hành động mang
tính phung phí như Giuđa nghĩ, mà là dấu hiệu, biểu lộ của
tình yêu. Cô đã kính phục Đức Giêsu nhiều chuyện, nhất là
hôm cô được ngồi dưới chân Ngài mà nghe giảng. Hơn nữa,
người em của cô là Lazarô đã được Đức Giêsu cải tử hoàn
sinh, nên lòng kính mến lại dâng lên gấp bội. Vì thế, cô đã
không hề tiếc xót khi phải cho đi thứ quý giá của cô. Có lẽ nếu
có tiếc thì cô tiếc là không có nhiều hơn để dâng hiến vì cô
yêu mến Đức Giêsu tha thiết.
Khi cơ hội ngàn năm có một, nên cô đã tiến lại và đập vỡ
bình dầu ra, đổ lên chân Đức Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau.
Khởi đầu Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm
ngưỡng hành vi của cô Maria để noi theo!
Noi theo đây không phải là chúng ta phải bỏ ra những thứ
đắt tiền như Maria để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa, mà là noi
theo gương khiêm nhường, sám hối, canh tân và yêu mến như
Maria.
Một trong những việc cụ thể để tỏ lòng yêu mến Chúa, đó
là chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi, trở về với Chúa và hoán
cải cuộc đời.
Xin Chúa cho chúng ta bước vào Tuần Thánh với tâm
tình sám hối thực sự để chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc
của Chúa. Amen.
THỨ BA
HÌNH ẢNH TỘI LỖI QUA BÓNG ĐÊM
(Ga 13,21-33. 36-38)
Khi mặt trời lặn, bóng đêm bao phủ không gian, thì cũng là
dịp thuận tiện để cái ác lộ hiện hay những hành vi tội lỗi như
trộm cướp, ăn chơi xuất hiện... Bóng đêm là “biểu tượng” của
những âm mưu xấu xa. Bóng đêm còn “ám chỉ sự dữ”, bởi
bóng đêm quay lưng lại với “ánh sáng” và bóng đêm “bóp
chết tình yêu”.
Cuối Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan có nhắc đến thời
điểm đêm tối và kẻ bán Thầy bắt đầu ra đi. Hành vi Giuđa rời
bàn ăn, tiến vào đêm tối gợi cho chúng ta cảm tưởng tội lỗi đã
đối đầu với Ánh Sáng và tràn ngập nhân gian.
Bóng đêm chia cắt tình Thầy – trò; bóng đêm cũng làm cho
tình huynh đệ bị rạn nứt; bóng đêm còn làm cho cái ác ngự trị
thay cho tình yêu. Sự ra đi của Giuđa vào lúc trời tối cho thấy
rõ bản chất của sự việc.
Thứ ba Tuần Thánh, Giáo Hội cho đọc lại Bài Tin Mừng
hôm nay nói về âm mưu phản bội của Giuđa khi trời đã tối,
Giáo Hội nhắc cho chúng ta rằng:
Chúng ta thuộc về “Ánh Sáng” chứ không thuộc
về “đêm”, vì thế, mỗi người hãy tránh xa “đêm tối”, vì đêm
tối dẫn đến diệt vong.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được ơn trung thành
với Chúa đến cùng. Đừng vì nông nổi, tham tiền, hám danh
mà bán rẻ lương tâm cho ma quỷ qua những lựa chọn trái

ngược với Tin Mừng. Amen.

THỨ TƯ
“THƯA THẦY CÓ PHẢI CON KHÔNG?”
(Mt 26, 14-25)
Trong cuộc sống, không ai thoát được đau khổ. Tuy nhiên,
có nhiều loại đau khổ. Đau khổ nhất vẫn là sự phản bội của
chính người mà chúng ta đã từng ra tay nâng đỡ...!
Hôm nay, thánh sử Mátthêu cũng gợi lại cho chúng ta tấm
thảm kịch bi thương khi họa lại khung cảnh của một bữa tiệc
cuối cùng của Thầy Giêsu với các môn sinh của mình, để rồi
chính trong bữa ăn thân tình và huynh đệ này lại diễn ra một
sự phản bội trắng trợn của ngay học trò Giuđa, kẻ đã được tin
tưởng trao cho trách vụ quản lý. Tệ hơn nữa, âm mưu này lại
bị hắn che lấp bằng câu hỏi: "Rápbi, (thưa Thầy) chẳng lẽ con
sao?" Ngay sau lời loan báo về sự phản bội của Đức
Giêsu: “Thầy nói thật với các con, có một người trong các con
sẽ nộp Thầy”.
Nếu các môn đệ khác khi hỏi cùng câu hỏi như Giuđa, thì
trong tâm hồn của các ông là lo lắng, buồn rầu và đau đớn, còn
Giuđa thì không, bởi hắn đã dùng hình thức này nhằm đánh lạc
hướng để mọi người không còn nghi ngờ về hành vi bỉ ổi của
hắn và để hắn dễ bề hành động. Chính vì thế mà làm cho Đức
Giêsu trong tư cách là người thi ân giáng phúc, là thầy, là
Thiên Chúa càng thêm đau khổ!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta những bài học
sau:
Trước tiên, chúng ta hãy xác định rõ mục đích của cuộc đời
mình, đó là đi tìm hạnh phúc chứ không phải danh, lợi, thú, để
rồi vỡ mộng như Giuđa khi xưa mà dẫn đến thất vọng và lựa
chọn hành vi phản thầy.
Thứ hai, tin và theo Chúa không có nghĩa là thoát khỏi đau
khổ, nhưng điều quan trọng là thấy được ý nghĩa, giá trị của
khổ đau.
Thứ ba, khi chọn Chúa là gia nghiệp, lý tưởng, chúng ta chỉ
thấy được hạnh phúc sau khi đã hoàn thành hành trình theo
Ngài trên dương thế mà thôi. Họa hiếm mới có được ân phúc
này khi còn bình sinh.
Trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay này, xin Chúa
ban cho chúng ta ý thức được căn tính và mục đích của cuộc
đời, từ đó biết hiệu chỉnh lương tâm và những lựa chọn sao
cho phù hợp với vai trò môn đệ của Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con
biết mặc lấy tâm tình của mười một môn đệ trong bài Tin
Mừng hôm nay, đừng như Giuđa, mà làm cho Chúa phải
đau buồn. Amen.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
-(THÁNH LỄ TIỆC LY)
ĐỈNH CAO CỦA MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ LÀ TÌNH
YÊU
Trong cuộc sống, nơi các gia đình, nhất là văn phong của
Việt Nam, chúng ta rất coi trọng bữa ăn. Nơi bữa ăn, niềm vui,
nỗi buồn, thành công hay thất bại, thường hay được chia sẻ.
Có những bữa ăn để chia tay; có những bữa ăn để lên đường.
Chia tay hoặc lên đường thường hay để lại nhiều kỷ niệm nơi
người đi và kẻ ở!
Hôm nay, Đức Giêsu quy tụ các Tông đồ là những người
thân tín với Ngài trong suốt chặng đường rong ruổi loan báo
Tin Mừng. Ngài quy tụ họ, để trao lại cho họ một tặng phẩm
thần linh là Bí tích Thánh Thể và truyền cho các ông hãy làm
việc này mà tưởng nhớ đến Ngài. Qua đó, như một sự hiện

hữu sau khi chết, để khi còn sống, Đức Giêsu ở cùng với các
ông thế nào, thì ít ngày nữa thôi, Ngài cũng hiện diện và ở lại
với các ông cách vô hình nhưng trọn vẹn nơi Bí tích cao trọng
là chính Thánh Thể Ngài. Mặt khác, qua bữa tiệc này, phần
cuối cùng của bữa tiệc, Đức Giêsu hành động và trăng trối
những lời tâm huyết để xây dựng cộng đoàn Giáo Hội đó
là: “Luật yêu thương”.
1. Một tặng phẩm cao quý được trao tặng
Nếu trong cuộc sống, hai người yêu nhau, họ thường có
những lời lẽ chân tình, ấm áp để thể hiện tình yêu của mình
cho người mình yêu. Khi đi xa, người ta hay trao tặng cho
nhau những kỷ vật trân quý, để dù xa mặt chứ lòng thì không.
Qua món quà đó, với người đón nhận thì tặng vật đó không chỉ
đơn thuần là một kỷ niệm, nhưng nó còn là sự hiện hữu của
chính người tặng quà.
Cũng vậy, khi Đức Giêsu biết “giờ” của mình sắp trở về
với Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã yêu thương họ đến cùng khi
trao ban chính thân mình làm của nuôi sống môn sinh.
Chiều hôm nay, chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu lập Bí
tích Thánh Thể. Đây là Bí tích cao trọng nhất trong 7 Bí tích.
Cao trọng bởi vì qua Bí tích này, Đức Giêsu hiến dâng thân
mình làm của ăn của uống để nuôi sống nhân loại và ở cùng
chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài yêu thương và yêu
hết mình. Yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết để miễn sao người
mình yêu được hạnh phúc.
Thật vậy, Ngài đã trao ban chính Thân Mình làm bảo vật,
để mỗi khi các Tông đồ cũng như những người tin, cử hành và
tưởng nhớ, thì Ngài hiện diện cách trực tiếp nơi mầu nhiệm cử
hành. Khi đó, Đức Giêsu trở nên đồng hình đồng dạng với
người đón nhận, để từ đây, trong ta có Chúa và trong Chúa có
ta. Ôi, còn gì cao quý và hạnh phúc cho bằng ta được thông
phần vào bản tính Thiên Chúa với Đấng là Thiên Chúa nhưng
lại chia sẻ thân phận con người với chúng ta!
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha làm toát lên
đặc tính kỳ diệu này:“ ... như, lạy Cha, Cha ở trong con và
con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế
gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21). Giáo Hội tiếp
diễn ý nghĩa hiệp thông với mọi thành phần khi đã liên kết với
Đức Giêsu, qua Kinh Tiền Tụng Thánh Thể: “Chúng con nài
xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức
Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần”.
Qua Bí tích này, mỗi người được hiệp thông trọn vẹn với
Thiên Chúa thông qua bản thể Đức Giêsu trong Bí tích Thánh
Thể, đồng thời cũng được liên kết chặt chẽ với nhau trong
cùng một thân thể.
2. Một dấu tích sống động được tiếp diễn
Sau khi Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, ngài đã
thiết lập Bí tích Truyền Chức liền sau đó như một sự liên hệ,
liền mạch và mật thiết với nhau. Đúng thế, không thể có
Thánh Thể nếu không có người cử hành Thánh Thể. Vì thế,
Đức Giêsu đã trao ban thừa tác vụ đặc biệt cho các Tông đồ,
để sau này, các ông sẽ đảm trách những việc làm như Đức
Giêsu vừa làm cho đến ngày tận thế.
Thoạt mới nghe, chúng ta dễ tưởng lầm là Bí tích này chỉ có
liên hệ hay dành riêng cho các linh mục? Nhưng không! Bí
tích này liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn, bởi vì Bí tích này
thuộc về nhóm Bí tích xây dựng cộng đoàn.
Thật thế, chức vụ linh mục không phải cho bản thân mình,
vì các ngài không thể tha tội cho mình, các ngài cũng không
thể ban phát các Bí tích cho mình. Vì thế, linh mục là của mọi
người, cho mọi người và vì mọi người.
Nếu Đức Giêsu trước kia đã đến để cho con chiên được
sống dồi dào, thì ngày nay các linh mục cũng được trao ban

trách vụ như thế. Ôi huyền nhiệm và cao quý vô lường! Qua
Bí tích Truyền Chức, Đức Giêsu hiện diện cách trực tiếp khi
các linh mục cử hành phụng vụ trong vai trò đại diện cho Đức
Giêsu là Đầu của thân thể. Và, như thế, mỗi người chúng ta
luôn được các ngài chăm sóc, nên không bị rơi vào tình cảnh
bơ vơ, mồ côi vì không người chăn dắt. Các ngài sẽ thay mặt
Chúa, thi hành việc của Chúa trong vai trò lãnh đạo, phục vụ
và thánh hóa vì tình yêu.
3. Một lời trăng trối tâm huyết muôn đời nhớ mãi
Cũng chiều hôm nay, mỗi chúng ta quây quần nơi đây, để
nghe đọc lại di ngôn và lệnh truyền của Đức Giêsu về tình yêu.
Lệnh truyền này mang tính cấp bách và quan trọng. Vì thế, đòi
hỏi người môn đệ một sự bất khả từ, bởi lẽ, đây là điểm sáng,
là cốt lõi, là bản chất thiết yếu của người mang danh Đức Kitô
trong mình.
Thật vậy, Đức Giêsu không chỉ trao ban chính Thân Mình
để nuôi sống nhân loại, mà Ngài còn dạy cho các Tông đồ bài
học về tình yêu, để đưa các ông vào qũy đạo của chính Ngài
là “yêu và yêu đến cùng”.
Ngài nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh
em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh
em” (Ga 13, 34). Yêu như Thầy là yêu như thế nào? Thưa yêu
như Thầy chính là trở thành người tôi tớ phục vụ, là chấp nhận
chết cho người khác được sống. Không những dạy các ông
bằng lời, mà Ngài còn làm gương cho các ông noi theo. Vì thế,
ngay lập tức, Ngài đứng lên, cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước
rửa chân cho từng Tông đồ trước sự ngỡ ngàng của các ông.
Ngỡ ngàng là phải, vì hành vi rửa chân là việc làm của người
nô lệ dành cho ông chủ. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã làm
đảo lộn vai trò và vị trí khi tự làm những việc dành cho người
hầu hạ, và các Tông đồ trở nên những ông chủ.
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Đức Giêsu nói tiếp: “Vậy,
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì
anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho
anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh
em” (Ga 13, 14-15). Qua hành động rửa chân cho các Tông
đồ, Đức Giêsu để lại cho các ông bài học về đức khiêm
nhường và phục vụ. Tuy nhiên, để thực hiện được hai nhân
đức này thì cần phải có tình yêu làm động lực.
Tình yêu thương được hiện lên như một ngọn hải đăng giữa
biển khơi tăm tối, giúp cho mọi người nhận ra đường để đi và
đi đến nơi an toàn. Vì thế Đức Giêsu đã dạy cho các ông biết
trước viễn cảnh trong tương lai khi nói: “... mọi người sẽ nhận
biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương
nhau" (Ga 13, 35).
4. Sống linh đạo Thánh Thể và thực hiện lời trăn trối
của Đức Giêsu
Thánh Phaolô nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi
lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa
đã chịu chết” (1 Cr 11, 26).
Là người kitô hữu, chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và đều
mong muốn được ơn cứu độ, thì không có lẽ gì chúng ta không
sống linh đạo Bí tích này.
Nếu muôn ngàn hạt lúa kết thành tấm bánh, bao trái nho ép
thành chén rượu, tượng trưng cho sự hiệp nhất của con cái
Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng phải hiệp nhất với nhau
như vậy.
Muốn được như thế, tinh thần sống mầu nhiệm tự hủy của
hạt lúa, trái nho luôn mời gọi và thôi thúc chúng ta thi hành.
Trong đời sống gia đình, người chồng phải là người chồng
mẫu mực, sẵn sàng hy sinh gánh vác vì tình yêu với vợ và các
con. Người vợ hãy hết lòng lo cho con cái, chăm lo cho chồng
và con tử tế. Con cái biết ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ... Làm

hành động và trong trái tim của chúng ta, để chúng ta yêu và
yêu không giới hạn như Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã để lại cho
chúng con Bí tích kỳ diệu là chính Thánh Thể Chúa làm của
ăn của uống cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con biết yêu
mến, tin tưởng và mau mắn loan truyền cho tới khi Chúa
đến trong vinh quang. Xin cũng cho mọi suy nghĩ và hành
động của chúng con được tình yêu làm căn cốt và thúc đẩy,
để như Chúa, chúng con yêu rồi mới làm. Amen.

được như thế, ấy là chúng ta đang thực hiện di ngôn của Đức
Giêsu trong tinh thần hy sinh và phục vụ.
Nếu không yêu thương nhau, thì chẳng khác chi hạt lúa mì
trơ trọi một mình, không sinh hoa trái. Nhưng yêu thương
những người lân cận với mình thôi thì chưa đủ, mà phải yêu
thương hết mọi người như Đức Giêsu đã yêu. Ngài đã không
loại trừ Giuđa là kẻ rồi đây sẽ bán mình; không bỏ lại Phêrô là
người sẽ thề sống thề chết không biết mình; không lên án và
trách móc những người hại mình, mà: “Lạy Chúa, xin tha cho
họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34)
Mong sao sứ điệp Lời Chúa hôm nay luôn ở bên tai, qua

Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

PALM SUNDAY OF THE LORD'S PASSION, CYCLE B
Gospel at the Procession with Palms
Mark 11:1-10 or John 12:12-16
Jesus enters Jerusalem as the crowds shout, “Hosanna!”

In Mark’s Gospel, Jesus’ disciples are rarely models of faith
and do little to invoke confidence in their capacity to continue
his ministry after his death. They fare no better in Mark’s
narrative of Jesus’ passion and death. At the Last Supper, the
disciples insisted that none among them would betray Jesus.
When Jesus predicted that their faith would be shaken in the
events ahead, Peter and the other disciples protested
vehemently. Yet in the garden of Gethsemane, Jesus returned
three times to find them sleeping. Jesus prayed in agony over
his impending fate while his disciples slumbered through the
night. Just as Jesus predicted, Peter denied Jesus, and the
disciples were absent during Jesus’ passion and death. Only
the women who had been followers of Jesus in Galilee are said
to have been present at the Crucifixion, but they remained at a
distance.

First Reading: Isaiah 50:4-7
The Lord’s servant will stand firm, even when persecuted.
Responsorial Psalm: Psalm 22:8-9,17-18,19-20,23-24
A cry for help to the Lord in the face of evildoers
Second Reading: Philippians 2:6-11
Christ was obedient even to death, but God has exalted him.
Gospel Reading: Mark 14:1—15:47
Jesus is sentenced to death and crucified. The centurion who
witnessed his death declared, “This man was the Son of God.”
Background on the Gospel Reading
This Sunday, called Palm or Passion Sunday, is the first day of
Holy Week. Holy Thursday, Good Friday, and the Easter Vigil
on Holy Saturday are called the Triduum—three days that are
the highlight of the Church year. There are two Gospels
proclaimed at today’s Mass. The first Gospel, proclaimed
before the procession with palms, tells of Jesus’ triumphant
entrance into Jerusalem. Riding on a borrowed colt, Jesus was
hailed by the crowds as they blessed God and shouted
“Hosanna!” This event is reported in each of the four Gospels.
At the Liturgy of the Word on Palm Sunday, the events of
Jesus’ passion are proclaimed in their entirety. In Lectionary
Cycle B, we read the passion of Jesus as found in the Gospel
of Mark. We will hear these events proclaimed again when we
celebrate the Triduum later in the week. On Good Friday, we
will read the passion of Jesus from the Gospel of John.

Throughout this Gospel, Mark challenges the reader to
consider the claim with which the Gospel begins: Jesus is the
Son of God. When we read Mark’s account of the passion, we
begin to comprehend the deeper theological statement being
made about Jesus’ death. In Mark’s telling of the passion
narrative, Jesus understood his death to have been
preordained, and he accepted this death in obedience to God’s
will. Jewish Scripture is quoted only once, but there are
several references to the fulfillment of the Scriptures. Jesus
understood his anointing in Bethany as an anticipation of his
burial, and he announced that this story would be told together
with the Gospel throughout the world. Jesus predicted his
betrayal by Judas as well as Peter’s denial. At his arrest, Jesus
acknowledged that the preordained time had arrived. Jesus
was both confident and silent before his accusers. After he was
sentenced to death, Jesus did not speak again until his final cry
from the cross. The bystanders misunderstood and believed
that he was calling for Elijah. The Roman centurion, however,
affirmed what Mark has presented throughout this Gospel:
Jesus is the Son of God. Nowhere was this revealed more fully
than in his death on the cross.

In Mark’s Gospel, Jesus’ passion and death are presented as
the consequence of the tension between the Jewish authorities
and Jesus that had been building throughout his public
ministry. This tension reached its breaking point when Jesus
drove the merchants and moneychangers from the Temple.
After this event, the chief priests and scribes began seeking a
way to put Jesus to death, and yet, this is only the surface
explanation for his death.

During Holy Week, we prayerfully remember the events of
Jesus’ passion and death. As we meditate on the cross, we ask
again and anew what it means to make the statement of faith
that Jesus, in his obedient suffering and dying, revealed
himself to us as God’s Son.

When Jesus was arrested and brought before the Sanhedrin—
the council of Jewish priests, scribes, and elders—he was
charged with blasphemy, citing his threat to the Temple. When
he was brought before Pilate, however, the religious
authorities presented his crime as a political one, charging that
Jesus claimed to be king of the Jews. In continuity with a
theme of Mark’s Gospel, the messianic claim of Jesus is
widely misunderstood.
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