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HÃY SỐNG VỚI
ĐIỀU MÌNH DẠY
Năm 16 tuổi, Albert Einstein thường thích
làm bạn với những đứa trẻ chỉ thích ham
chơi chứ không thích học hành. Vì thế mà
việc học hành của cậu ngày càng kém.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, Einstein chuẩn
bị cần câu thì bị bố ngăn lại và nói:
– Con trai, suốt ngày bố thấy con chỉ biết
ham chơi, lại còn vài môn phải thi lại. Bố
mẹ rất lo cho tương lai của con.
Einstein thản nhiên đáp lại bố:

– Chẳng có gì đáng lo cả bố ạ. Bố thấy đấy,
nhiều đứa cũng phải thi lại, đâu phải vì
chúng suốt ngày đi chơi?
Bố ân cần nói với Einstein:
– Con trai, con không được nghĩ như thế.
Bố kể cho con nghe một câu chuyện ngụ
ngôn nhé. Có hai chú mèo nhỏ chơi đùa
cạnh ống khói. Vì không cẩn thận nên cả
hai đều rơi xuống ống khói, khó khăn lắm
chúng mới bò ra ngoài được. Hai chú mèo
nhìn nhau, một chú mèo mặt nhem nhuốc
bụi khói, còn chú mèo kia thì rất sạch sẽ.
Chú mèo sạch sẽ nhìn chú mèo mặt dính
đầy khói, tưởng rằng mặt mình cũng bẩn
nên vội vàng chạy đi rửa mặt. Còn chú mèo
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mặt dínhđầy bụi kia tưởng mặt mình sạch
nên chạy đến chỗ khác chơi. Những con vật
khác nhìn thấy nó đều bỏ chạy tán loạn,
tưởng rằng nhìn thấy yêu quái. Con trai,
chúng ta không nên coi người khác là chiếc
gương của mình, chỉ có mình mới là chiếc
gương cho chính mình thôi.
Sau khi nghe bố kể câu chuyện, Einstein xấu
hổ đặt cần câu xuống, quay về phòng học.
Vâng! Muốn cho lời nói có uy, có nghĩa là có
sức thuyết phục thì ta phải sống trước.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp cho mỗi
người biết sống những gì Chúa muốn, để
chúng ta có thể nên những chứng nhân
cho Ngài giữa cuộc sống hôm nay. Amen.
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Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
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• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng
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Công nhận quyền của cộng đồng Ki
Tô Hữu: Xin cho những cộng đồng Ki Tô
hữu, đặc biệt là những cộng đoàn bị bách
hại, cảm nhận được Chúa luôn ở gần bên
họ và quyền lợi của họ được tôn trọng.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

3/3:
4/3:
5/3:
6/3:

Chúa nhật 8 Thường Niên Năm C
Thứ Hai trong tuần 8 TN C
Thứ Ba trong tuần 8 TN C
Thứ Tư lễ tro - bắt đầu mùa chayĂn chay- Kiêng thịt
7/3: Thứ Năm Mùa Chay C
8/3: Thứ Sáu Mùa Chay C - Kiêng thịt
9/3: Thứ Bẩy Mùa Chay C
10/3: Chúa nhật 1 Mùa ChayNăm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
• Bài đọc I (Hc 27,4-7)
Sách Huấn ca gom góp những giáo huấn
giúp sống khôn ngoan. Trong trích đoạn
hôm nay, giáo huấn nhắm đến lời nói:
– Lời nói bộc lộ cái dở của một con người
– Nghe người ta nói, ta mới biết rõ ai
rởm ai hay.
– Chớ vội khen hay chê khi chưa nghe
người ta nói.
• Bài đọc II (1 Cr 15,54-58)
Đây là đoạn cuối của chương 15 thư I
Côrintô bàn về vấn đề kẻ chết sống lại.
Trong đoạn này, Thánh Phaolô rút ra
những hệ luận từ tín điều sống lại:
– Cuối cùng Tử thần cũng phải bị đánh bại.
– Tín hữu hãy kiên tâm bền chí, tích cực
tham gia vào công việc của Chúa, bởi xác
tín rằng trong Chúa thì mọi khó nhọc sẽ
không trở nên vô ích.

Giáo hội nghèo đói.

Cái rác, cái xà

• Chương trình Ca Nguyện Mùa Chay của
cộng đoàn Thánh An Tôn sẽ vào lúc 7:30
tối Thứ Bẩy ngày 6/4/2019 tại Thánh
Đường Giáo Xứ St. Anthony, Tigard:
với sự cộng tác của ca sĩ Thiên Tôn, ca đoàn
Hương Chiều và các em giới trẻ của cộng
đoàn. Chương trình sẽ có các lời chia sẻ và
cầu nguyện ngắn bằng Việt ngữ và Anh ngữ
từ Cha quản nhiệm và Cha Gioan Vienney
Tuấn từ Mt. Angels, xen kẽ với các bài thánh
ca về Mùa Chay. Chi tiết sẽ được gửi tới cộng
đoàn trong những tuần lễ tới.
• Giữ chay và kiêng thịt trong Mùa Chay:
-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt
-Phải kiêng thịt mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay
-Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ
chay và kiêng thịt (Gl 1251)
• Lời cám ơn của Gia Đình Cha cựu QN
Phêrô Hoàng Minh Nhật tới cộng đoàn:
Thay mặt đại gia đình tang quyến của bà cụ
cố Anna Đinh Thị Phêu, xin chân thành tri ân
Cha Quản Nhiệm Giuse Võ Đình Thanh, ban
mục vụ, và quý ban nghành cộng đoàn giáo
xứ Thánh Antôn, đã gởi lời phân ưu, cũng
như tới thăm viếng đoc kinh tại nhà quàn, và
cùng hiệp dâng thánh lễ an táng cho bà cụ
cố Anna.

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một
hôm, con tê giác đang đi uống nước thì
nghe tiếng một con chích choè đang hót
trên cành cây. Nó bực mình thét to: “Im
đi, cái con chim xấu xa. Mầy không thấy
tao đang uống nước sao?”
Con chích choè không chịu thua, cãi lại:
“Bộ ông đẹp đẽ lắm sao? Ông thử soi
mặt ông trên mặt nước rồi sẽ biết”.
Con tê giác nghĩ trong bụng: “Soi thì soi.
Ai mà không biết ta là người hoàn hảo”.
Nhưng vừa nhìn xuống mặt nước, tê giác
nhà ta bỗng giật mình vì khám phá một
chiếc sừng quái dị nằm ngay trên mũi
mình. Biết mình còn xấu xí hơn tất cả
các con vật có sừng khác, nó xấu hổ quá.
Anh chị em thân mến,
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta
thường thấy cái rác trong mắt người
khác mà không thấy cái xà trong mắt
mình; thấy lỗi nho nhỏ của người khác
mà không thấy lỗi lầm to lớn nơi bản
thân mình; phê phán người khác mà
không tự phê phán mình; đó là thứ mù
quáng và giả hình mà Chúa Giêsu nhiều
lần cảnh cáo bởi vì ai cũng dễ mắc phải.
Chúa Giêsu không cấm ta góp ý, sửa lỗi
cho người khác, nhưng Ngài dặn ta trước

THÔNG BÁO

• Tin Mừng (Lc 6,39-45)
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy
cho môn đệ mình 3 điều:
– Dụ ngôn người hướng dẫn mù và cái xà
trong mắt: trước khi sửa lỗi người khác,
mỗi người hãy tự sửa lỗi của mình.
– Dụ ngôn Cây và Trái (cc 43-44): Chỉ có
thể tránh nguy hiểm giả hình nếu như
hành động bề ngoài của ta hợp với bên
trong của ta.
– Dụ ngôn kho tàng trong lòng (c 45):
Chúa Giêsu so sánh cõi lòng con người
như một kho tàng. Nó là nơi xuất phát
những lời nói và việc làm hoặc tốt hoặc
xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ phát ra những
lời nói việc làm tốt. Bởi thế người môn đệ
phải liệu làm sao cho kho tàng lòng mình
chứa đầy những điều tốt. Những điều tốt
phải chứa trong kho tàng lòng mình là
gì? Đó là những giáo huấn của Chúa.

hết hãy lấy xà khỏi mắt mình, để thấy rõ
mà lấy rác nơi mắt anh em. Khi chúng ta
lấy cái xà ra khỏi mắt mình rồi thì chúng
ta sẽ có cái nhìn bao dung hơn với tha
nhân.
Cái nhìn của đôi mắt không có cái xà sẽ
không còn là cái nhìn của phê phán, chỉ
trích, nhưng là cái nhìn của Chúa Giêsu,
một cái nhìn đầy yêu thương, tha thứ,
mang lại cho kẻ được nhìn niềm tin yêu,
hy vọng.
“Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết
con”. Biết Chúa để thấy lòng quảng đại
yêu thương vô bờ của Chúa; biết con để
ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của con,
nhờ đó con sẽ dễ dàng rộng lượng với
người khác như Chúa đã đối xử cách đại
lượng với con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con
phải là những con người biết nhìn nhận
lỗi lầm của mình, biết tự sửa sai chính
mình trước khi sửa sai người khác. Xin
Chúa giúp chúng con biết nhận ra những
thiếu xót, tội lỗi của bản thân và can đảm
sửa đổi. Để nhờ cuộc đời thánh thiện,
chúng con góp ý cho nhau trong tình
huynh đệ chân thành nhằm làm lợi cho
Nước Chúa. Amen.

