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Hãy trở thành một mảnh đất tốt để hạt
giống được gieo xuống sinh nhiều hoa
trái. Như chúng ta đã biết Lời Chúa
được ví như hạt giống mà người nông
phu mang đi gieo. Để hạt giống có thể
nẩy mầm lớn lên, đâm bông và kết
trái, thì trước hết nó phải mục nát hoà
tan vào với đất. Chúa Giêsu chính là
lời của Thiên Chúa, một thứ hạt giống
được gieo vào lòng nhân loại. Để có
thể đến với lòng người, tạo được một
niềm tin và một tình mến, từ đó làm
phát sinh cuộc sống mới, Chúa Giêsu
đã phải trải qua những khổ đau nhất là
cái chết nhục nhã trên thập giá. Với cái
chết này, Ngài và những kẻ tin nơi
Ngài, mỗi ngày một đông, được dẫn
đến vinh quang của Thiên Chúa.

THÁNH LỄ:

Giáo Hội có thể thực hiện sứ mạng
Chúa Giêsu trao phó một cách có hiệu
quả cao, không thể không đi theo con
đường của Chúa Giêsu. Giáo Hội là
như một hạt giống được gieo vào lòng
thế giới, thế nhưng hạt giống chỉ đâm
bông kết trái khi Giáo Hội thực sự chia
sẻ không chỉ những vui mừng và hy
vọng, mà cả những lo âu, những khắc
khoải, những khó khăn của thế giới.
Đồng thời Giáo Hội cũng như mỗi
người chúng ta đều được kêu gọi để
trở thành những mảnh đất tốt cho Lời
Chúa thực sự đem lại kết quả. Chúa
Giêsu đã rao giảng Tin Mừng cứu độ
của Ngài hầu như ở khắp nơi. Số
người nghe Ngài giảng dạy thật nhiều.
Nhưng không phải tất cả những ai
nghe Ngài đều tin Ngài, trái lại có
những người nghe Ngài rồi bỏ đi, vì
họ thấy lời Ngài khó nghe hay khó
thực hiện.

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
Lê Văn Minh
832.858.1597
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
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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Có những người càng nghe Ngài lại
càng thêm căm phẫn đối với Ngài để
rồi cuối cùng bày mưu tính kế để thủ
tiêu Ngài. Cũng có những người nghe
lời Ngài nhưng lại chẳng hiểu gì hay
chẳng có được một hiệu quả nào. Sở dĩ
như vậy là vì lòng trí họ còn đuổi theo
những mưu đồ những toan tính, hay đã
ra chai đá và xơ cứng vì những giáo
điều, hay vì những đam mê dục vọng.
Lời Chúa và con người cũng như cuộc
đời họ là những khối khác nhau, không
thể hoà vào được với nhau. Mảnh đất
tốt đối với Lời Chúa là những ai nghe
lời Ngài, đem lòng suy nghĩ, tìm hiểu,
nhào nặn cuộc đời mình theo những
đòi hỏi của Chúa, và cuối cùng thực
thi Tin Mừng của Ngài trong chính
cuộc đời thường ngày của mình. Mảnh
đất tốt chính là những tâm hồn bé
mọn, những con ngườikhông có những
kho lẫm quyền lực để bám víu, và do
đó luôn sẵn sàng mở rộng lòng trước
lời mời gọi của Chúa. Còn chúng ta thì
sao. Chúng ta đã thực sự trở nên
những mảnh đất tốt cho Lời Chúa
được lớn lên và đem lại nhiều hoa trái
hay chưa?
https://gpcantho.com/
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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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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 Đức Thánh Cha Phanxicô
cử hành: www.vaticannews.va
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
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
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.

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
đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.

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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết
email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753 Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
Thăng Tiến Hôn Nhân
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
Trần Đình Lộc
832.794.5498
● SureMeal - 10%
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

Cursillo

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $9,414 Mỹ kim. Các đóng góp hằng tuần, xin bỏ vào giỏ thu
Hướng Đạo Lạc Việt
tiền ở bên cạnh giếng rửa tội trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm ơn lòng
Nguyễn Trí
713.478.7497 quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
Phan Minh Phượng

713.301.6092
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
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
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

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.

713.240.2683
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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 15 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 13, 1-23)
GIEO GIỐNG
Dụ ngôn Chúa dậy hôm nay,
Nhìn người gieo giống, đôi tay nhịp nhàng.
Nắm từng vốc lúa chín vàng,
Đi gieo khắp chốn, từng hàng tung rơi.
Vệ đường ít hạt chơi vơi,
Chim trời ăn mất, chỗ nơi xa gần.
Hạt rơi xỏi đá ẩn thân,
Mặt trời nắng gắt, lột trần hạt tan.
Bụi gai hạt giống tràn lan,
Um tùm chết ngạt, bóng tàn héo hon.
Hạt rơi đất tốt mầm non,
Sinh hoa kết trái, vàng son đẹp mầu.
Nước Trời bí nhiệm cao sâu,
Thành tâm tìm hiểu, nguyện cầu khấn xin.
Trau dồi kiến thức niềm tin,
Canh tân hối cải, ngước nhìn trời cao.
Đức tin hạt giống truyền rao,
Mở lòng đón nhận, khát khao Nước Trời.
Thành tâm sám hối sống đời,
Hạt mầm gieo vãi, tuyệt vời phát sinh.
Hình ảnh người gieo giống nơi cánh đồng rất ấn tượng. Người
gieo giống ra đi gieo hạt một cách rộng rãi quảng đại. Từng
vốc hạt giống được tung ra. Hạt giống rơi xuống những vùng
đất khác nhau. Có hạt rơi vào mảnh đất khô cằn, có hạt rơi bên
vệ bờ, có hạt rơi vào vũng nuớc sâu và có hạt rơi vào vùng đất
tốt phì nhiêu và đã sinh hoa kết trái.
Chúng ta biết rằng nhà nông chuẩn bị mảnh ruộng rất kỹ lưỡng
trước khi gieo trồng. Họ chuẩn bị cầy xới, phơi đất ải, mương
máng dẫn nuớc đầy đủ và rồi gieo vãi hạt giống. Hạt giống
chất chứa mầu nhiệm sự sống. Bất cứ hạt giống nào cũng có
tiềm năng nẩy sinh thành mầm cây. Tùy số phận mỗi hạt giống
được tung gieo vào nơi đâu để được phát triển. Dụ ngôn Chúa
dùng để chỉ một thực tại cụ thể. Mỗi người chúng ta được ví
như một mảnh vườn đón nhận hạt giống. Chúa là người gieo
hạt và hạt giống là Lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta.
Chúa gieo hạt lời Chúa nhiều lần. Gieo nhiều loại hạt khác
nhau và gieo mỗi mùa. Có hạt của yêu thương, có hạt phục vụ,
có hạt của hy sinh, mỗi hạt đều có sức biến đổi. Có những hạt
rơi vào vùng đất thích hợp đã phát triển gấp trăm. Lời Chúa
như hạt giống được chôn vùi dưới vùng đất tốt. Hạt giống vẫn
chờ đợi khi có cơ hội sẽ phát triển.

Người ta khám phá ra rằng có nhiều hạt giống bị chôn sâu
trong các mồ mả của Vua Ai-cập xưa. Họ lấy các hạt giống
đem gieo và tưới nước. Thật ngạc nhiên, hạt giống mọc lên sau
gần 5 ngàn năm bị chôn vùi dưới đất. Chúa Giêsu ví Ngài như
hạt lúa miến bị chôn vùi và thối rữa để trở thành cây sinh
nhiều hoa trái.
Mỗi người chúng ta nhận lãnh đức tin, đó chính là hạt giống
trường sinh. Hạt giống đang chờ cơ hội bung ra và phát triển
để sinh hoa kết qủa. Chúng ta hãy cầy xới tâm hồn để trở
thành mảnh đất tốt. Đôi khi chúng ta sẽ cảm nhận sự xót xa
đau đớn nhưng chỉ có xới lên được, nguồn nước mới thấm
nhập giúp hạt giống nẩy mầm. Tâm hồn mới trở thành miền
đất phì nhiêu và sẽ thu hoạch mùa bội thu.
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Xin Chúa tiếp tục tưới gội và biến đổi tâm hồn chúng ta trở
thành những mảnh đất mầu mỡ để đón nhận hồng ân của
Chúa. Xin giúp chúng con phát triển không ngừng sinh hoa kết
qủa và cho chúng con tiếp tục đem hạt giống lời Chúa tung
gieo khắp nơi.
TUẦN 15 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mt. 10: 34-11: 1
Chúa Giêsu nói với các tông đồ một chi tiết mới: Các con
đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho thế gian; Thầy đến
không để đem bình an mà đem gươm giáo. Khi Chúa Giêsu
xuống trần, thiên thần hát vang: Vinh danh Thiên Chúa trên
trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúa đến đem bình
an cho những ai có lòng thiện. Mỗi lần Chúa hiện đến với các
tông đồ, Chúa đều phán rằng: Bình an cho các con.
Phúc âm hôm nay, Chúa nói một tư tưởng khác thường, Chúa
đến mang gươm giáo. Vì Thầy đến để gây chia rẽ con trai, con
gái, mẹ chồng, nàng dâu và kẻ thù của người ta là những người
nhà mình. Chúng ta thấy có sự tranh đấu sống còn vì nước trời.
Chúng ta nhìn ngay vào tổ chức tôn giáo thời đó. Các thượng
tế, tư tế, luật sĩ, biệt phái, đầu mục và hội đồng cao cấp lãnh
đạo đã có những phản ứng không thuận với Chúa Giêsu. Đúng
ra họ vui mừng đón nhận Đấng Cứu Thế mà muôn dân đợi
trông nhưng họ là những người đầu tiên chống đối và gây sóng
gió.
Chúa Giêsu được Chúa cha sai đến cứu độ chứ không đến để
luận phạt. Chúa đến để hoàn thiện lề luật và chữa lành những
thương tích. Nhưng tất cả những việc lành đã trở nên cớ vấp
phạm cho nhiều người. Đã có phân rẽ trong Hội Đồng, các
người biệt phái và luật sĩ. Họ đã không đồng thuận với nhau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được nên một trong Chúa.
THỨ BA
Mt. 11: 20-24
Chúa Giêsu quở trách dân chúng đã được chứng kiến nhiều
phép lạ mà không chịu sám hối. Chúa nói: Khốn cho ngươi,
hỡi Côrazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétsaiđa! Chúa Giêsu so
sánh dân Carpharnaum với dân thành Siđon và Tyrô. Khi nghe
rao giảng sám hối, dân thành Siđon và Tyrô đã mặc áo nhặm,
ăn chay và sám hối trong khi dân xứ này được chính Đấng mà
Thiên Chúa sai đến, cùng chứng kiến nhiều phép lạ người làm
nhưng lòng dân vẫn chai cứng.
Ngay từ khởi đầu ra rao giảng Tin mừng, Chúa đã kêu gọi sám
hối vì nước trời đã gần. Sám hối là thay đổi cuộc sống, từ bỏ
nếp sống cũ để sống đời sống mới. Chúa đã làm nhiều phép lạ
kèm theo chứng minh cho lời giảng dạy nhưng lòng họ trơ như
đá. Họ nghĩ rằng lời của Tin mừng không ăn nhập gì đến đời
sống của họ. Họ cứ bình chân như vại trước lời kêu gọi của
Chúa.
Capharnaum là địa danh được nhiều ơn phúc. Người ta tưởng
rằng sống ở nơi đây là tự động được lãnh nhận ơn cứu độ.
Chúa nói rằng: Còn ngươi, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng
mình được nâng lên tận trời cao? Ngươi sẽ phải rớt xuống âm
phủ. Vì ngươi đã từ chối ăn năn sám hối và đổi mới cuộc sống.
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Lạy Chúa, Chúa cho mọi người có thời gian và có cơ hội để
sám hối và quay về với tình yêu thương của Chúa.

THỨ SÁU
Mt. 12: 1-8

THỨ TƯ
Mt. 11: 25-27

Các ông biệt phái lại trách cứ các môn đệ của Chúa Giêsu đã
phạm luật của ngày Sabát. Chúa Giêsu nại vào việc vua Đavít
vào đền Chúa lấy bánh dâng hiến mà ăn, cùng cho đoàn tùy
tùng cùng ăn. Hoặc các tư tế trong đền thờ vi phạm luật ngày
Sabát thì sao? Khi mình sai thì muốn được người khác thông
cảm và khi người khác sai sót thì chỉ trích phê bình.

Chúa Giêsu lên tiếng nguyện rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất,
Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho người khôn
ngoan biết, mà mặc khải cho những kẻ bé mọn. Con đường của
Thiên Chúa là con đường đơn sơ và khiêm tốn. Ai sống đơn sơ
như trẻ nhỏ sẽ được vào nước Chúa.

Chúa nói rằng: Con Người là chủ ngày Sabát. Có lẽ họ cũng
không nhận ra chân lý này. Chúa là chủ và còn lớn hơn đền
thờ. Đền thờ được xây dựng nên để tôn thờ Thiên Chúa. Chúa
lại phán rằng: Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy
lễ. Chúa mặc khải cho chúng ta biết chính Chúa là Đấng chúng
ta tôn thờ. Chúa không muốn hy lễ máu chiên bò tanh hôi,
Chúa không muốn nhang hương xực mùi. Chúa muốn lòng
nhân từ và bao dung.

Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm
cao siêu cho những người bé nhỏ và khiêm tốn. Cả một dân
tộc Do Thái, biết bao nhà thông thái, chuyên môn về Kinh
Thánh, các luật sĩ và biệt phái tài giỏi, các thầy thượng tế và tư
tế phải qua trường lớp và huấn luyện, họ phải có bằng cấp
nhưng không ai nhận biết mầu nhiệm Chúa giáng trần.

Ấy thế mà khởi đầu mầu nhiệm nước trời, Chúa đã mặc khải
cho một phụ nữ trẻ tại miền quê để cưu mang Con Chúa xuống
trần. Thiên Chúa tiếp tục mặc khải cho những người nghèo
hèn như các mục đồng, các thợ chài lưới và các môn đệ theo
Chúa. Những người đơn sơ đã biết mở lòng đón nhận Tin
mừng của nước trời. Chỉ những người mà Chúa Giêsu mặc
khải cho mới nhận biết Chúa Cha.

Đền thờ là nơi mọi người tụ họp thờ phượng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chính là đền thờ. Nơi đền thờ họ sát tế chiên, bò,
dê, trừu làm của lễ hiến dâng, Chúa không ưng. Chúa muốn
tấm lòng chân thành và tâm hồn thống hối khiêm cung.
Chúa là chủ của ngày Sabát, tại sao Chúa phải lệ thuộc những
qui định của con người đặt ra. Chúa đã đến cư ngụ giữa dân
của Chúa mà họ không nhận ra Chúa. Chúa là Đấng mà cả tổ
phụ và các cha ông họ đợi trông. Đấng mà mọi người qùy gối
thờ lạy. Thiên Chúa đang ngự giữa dân của Ngài.

Muốn hưởng ân lộc của Chúa, chúng ta phải dốc bỏ những sự
kiêu căng, tự cao và tự đại. Khiêm tốn mở rộng tâm hồn đón
nhận ơn của Chúa. Sự khôn ngoan của Chúa trổi vượt sự khôn
ngoan của loài người. Xin Chúa mở rộng tâm hồn của chúng
con, để chúng con đón nhận Tin Mừng của Chúa.

THỨ BẢY
Mt. 12: 14-21

THỨ NĂM
Mt. 11: 28-30

Các người biệt phái bắt đầu bàn mưu kế chống lại và giết Chúa
Giêsu. Chúa biết thế nên đã rời bỏ nơi đó. Chúa tiếp tục chữa
lành nhưng Chúa cấm họ đừng cho ai biết người. Chúa muốn
sinh hoạt cách âm thầm như lời tiên tri Isaia đã loan báo về
Ngài: Ngài không cãi cọ, không la lớn tiếng. Ngài không bẻ
gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói.

Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Hãy đến với Ta, hỡi những ai
lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Chúa lo
lắng cho chúng ta nhiều điều, cả tinh thần lẫn thể xác. Thấy
các môn đệ nhọc mệt, Chúa khuyên các ông hãy vào nơi vắng
vẻ mà nghỉ ngơi. Khi Chúa biết dân chúng đói bụng, Chúa đã
làm phép lạ nuôi dân. Khi dân chúng bệnh hoạn, Chúa đã chữa
lành cho họ và còn tha tội cho họ nữa.

Khi tranh luận về quyền bính, về giáo lý, về luật lệ và về cách
sống đạo, Chúa đã lên tiếng để cải chính và dậy dỗ. Nhưng khi
người âm mưu để hại Chúa, Chúa biết thế Ngài không cãi cọ,
Ngài đã rút lui. Chúa Giêsu biết được những âm mưu phản
Chúa. Chúa chuẩn bị đầy đủ hành trang cho các môn đệ để họ
có thể tự tin để ra đi làm nhân chứng.

Chúa như người cha nhân từ tỏ lòng thương xót con dân trong
mọi hoàn cảnh. Chúng ta thử tưởng tuợng Chúa Giêsu mới chỉ
ngoài ba mươi tuổi, Chúa ra giảng đạo. Chúa đã gặp gỡ với
mọi loại hạng người. Từ những bậc vị vọng trong đền thờ đến
những người cùng dân tứ xứ. Chúa đã giảng dạy rất khôn
ngoan và Chúa đối xử với mọi người như tấm lòng của người
cha đối với con. Dân chúng tôn kính và ngưỡng mộ quyền
phép của Chúa. Chúa đã cải hóa được nhiều tâm hồn.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cố gắng sống tốt lành,
chúng ta cũng không tránh khỏi những sự dèm pha và ganh
ghét của người khác. Nơi chốn chung, nhiều người chỉ nói mà
không làm hoặc chỉ phê bình và góp ý nhưng không bao giờ
muốn đụng ngón tay vào. Người sống đạo không vì sự dèm
pha hay ganh tị mà bỏ việc tốt lành mình vẫn thực hành.

Không phải tất cả mọi người đều lên án giết Chúa. Có nhiều
người yêu thương và quây quần bên Chúa. Họ chạy đến với
Chúa khi lao nhọc và khổ đau. Không ai chạy đến với Chúa
xin chữa bệnh hay nâng đỡ mà bị Chúa từ chối. Tất cả những
ai gánh nặng, hãy đến Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho.

Lạy Chúa, Chúa tốt lành và thánh thiện dường bao nhưng vẫn
có nhiều người ganh ghét Chúa. Xin cho chúng con biết can
đảm theo bước chân của Chúa. Chúng con sẽ phục vụ anh chị
em của chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa thêm ơn
khôn ngoan và ơn sức mạnh cho chúng con.

Hằng ngày Chúa vẫn chờ đợi chúng ta đến bên nhà Tạm Chúa,
Chúa hiện diện đó đêm ngày mong chờ chúng ta đến với Chúa,
Chúa sẽ ôm ấp ủi an và bổ sức cho.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Isaiah 55:10-11
The Word of the Lord shall achieve its purpose.
Responsorial Psalm
Psalm 65:10-14
A prayer of praise to God for his abundance.
Second Reading
Romans 8:18-23
Together with all of creation, we await God’s
redemption.
Gospel Reading
Matthew 13:1-23 (shorter form: Matthew 13:1-9)
Jesus teaches that the kingdom of heaven is like seed that
has been sown on good soil.
Background on the Gospel Reading
Today’s Gospel marks the beginning of the third long
discourse given by Jesus in the Gospel of Matthew. Over
the next few weeks, the Gospel readings will consist of
the entire 13th Chapter of Matthew’s Gospel, a lengthy
teaching discourse.
Throughout this discourse, Jesus will offer several
parables to illustrate for his listeners what he means by
the kingdom of heaven. He begins with the parable of the
sower, which appears rather straightforward—of course
seeds grow best in good soil. Seeds that miss the soil, are
sown on rocky ground, or are sown among other plants
will not grow. The surprise in the parable is the enormous
yield of the seed that is sown on good soil.
Jesus then explains his use of parables. Jesus seems to
suggest that he uses parables to teach because the
meanings of parables are not self-evident. The hearer
must engage in some degree of reflection in order to
comprehend the message of a parable. In this way, the
medium—the parable—models the point of the parable
of the sower. Those who are willing to engage
themselves in the effort to understand will be rewarded
by the discovery of the message and will bear fruit.

To bring home the point, Jesus interprets the parable of
the sower to his disciples. The different types of soil in
which the seeds are sown are metaphors for the
disposition with which each individual hears the teaching
about the kingdom of heaven. Some will be easily
swayed away from the kingdom of heaven. Some will
receive it for a time but will lose it when faced with
difficulties. Some will hear the word but will then permit
other cares to choke it out. Yet some will receive it well,
and the seed will produce abundant fruit.
Family Connection
Today’s Gospel reminds us that in order for God’s Word
to take root in us and produce abundant fruit, we must
endeavor to be like good soil. Families, in particular,
hold the responsibility for “preparing the soil” so that the
seeds of God’s Word can grow strong. There are many
ways in which families do this—family traditions in
which faith is celebrated, prayer and reading of Scripture,
and instruction on the faith. In these ways, parents fulfill
the promises they made at their child’s Baptism.
Gather together as a family and reflect together on the
Sacrament of Baptism. Tell the story of the Baptism of
each child, showing any pictures that were taken. If you
have your child’s Baptism candle or gown, share these as
well. Recall together that one of the promises that parents
make at their child’s Baptism is to bring them up in the
practice of our faith. Talk together about the importance
of this promise to your family. Then read together
today’s Gospel, Matthew 13:1-23. Reflect together on the
ways in which your family practices your faith (daily
prayer, Mass attendance, religious instruction, etc.).
Remind one another that we do these things as a family
so that God’s Word can take root in our lives and
produce abundant fruit. Conclude in prayer together by
praying today’s Psalm, Psalm 65.
https://www.loyolapress.com
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Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)
Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

281.988.6155

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

