
48

CHÚA NHẬT
05.01

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem 
thuộc xứ Giuđa, trong đời vua 
Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông 
phương tìm đến Giêrusalem. Các ông 
nói: “Vua người Do Thái mới sinh ra 
hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận 
thấy ngôi sao của Người ở Đông 
phương, và chúng tôi đến để triều bái 
Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê 
bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với 
nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các 
đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, 
và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô 
sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại 
Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do 
Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, 
hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì 
ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành 
trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất 
hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn 
nuôi Israel dân tộc của Ta”. Bấy giờ 
Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo 
sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ 
ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái 
họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh 
hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, 
rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại 
cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều 
bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên 
đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy 
ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi 
cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài 
Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết 
sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, 
họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria 
Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống 
sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, 
họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, 
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CHÚA HIỂN LINH 
Lễ trọng

Is 60,1-6
Ep 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

Chàng thanh niên Công giáo lên đường 
nhập ngũ. Ngay đêm đầu tiên trong trại lính, 
anh đã phải cân nhắc về một quyết định: “Có 
nên quỳ gối đọc kinh như thói quen mỗi tối 
khi ở nhà không?” Ban đầu anh cảm thấy 
ngại ngùng. Nhưng sau đó, anh quyết định 
vẫn thực hiện việc quỳ cầu nguyện. Và anh 
đã duy trì việc cầu nguyện như thế trong 
suốt khóa huấn luyện. Cuối khóa, có người 
đến nói với anh: “Anh là người Kitô hữu tốt 
nhất mà tôi từng gặp.” Anh liền đáp lại: “Cám 
ơn bạn, tôi không nghĩ mình là Kitô hữu tốt 
nhất đâu. Có thể tôi là người Công giáo dám 
công khai biểu lộ đức tin.”

Khi nhìn thấy ánh sao lạ, các đạo sĩ đã 
tin tưởng vào một Đấng Cứu Tinh mà ngôi 
sao là dấu chỉ, họ vội vã lên đường mà không 
biết ngôi sao sẽ dẫn đi đâu. Khi ánh sao biến 
mất, họ không thất vọng, không bỏ cuộc, 
nhưng dò hỏi kiếm tìm. Hành trình của họ là 
hành trình đức tin, con đường của họ là con 
đường thánh giá. Để giữ vững đức tin, nhiều 
khi chúng ta phải can trường lướt thắng bản 
thân, phải không ngừng chiến đấu, hy sinh, 
phải anh dũng biểu lộ niềm tin.

Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng con trở 
thành ánh sao soi dẫn mọi người về với Chúa. 
Amen.

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời 
mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua 
đường khác trở về xứ sở mình.
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THỨ HAI
06.01

Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói 
rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời 
đã đến gần.”

HÃY MỞ RỘNG TÂM HỒN

Đức Giêsu trở về Galilê sau khi nghe 
tin ông Gioan bị cầm tù. Trước tiên, Người 
trở về Nadarét rồi đến Caphácnaum, một 
thành phố đánh cá ven bờ hồ. Tác giả sách 
Tin Mừng mô tả sự di chuyển của Đức 
Giêsu như để hoàn trọn lời ngôn sứ, đó là 
việc dân ngoại, những người không khép 
kín trước Thiên Chúa, đang được nhìn 
thấy ánh sáng rực rỡ nơi Đức Giêsu.

Cuộc đời Kitô hữu của chúng ta phần 
nào cũng giống như hình ảnh Galilê thời 
Đức Giêsu. Dân ngoại vây quanh chúng ta 
và đồng thời cũng họa lại nơi chúng ta. Đó 
là những người chối bỏ Lời Thiên Chúa 
làm người, những người hành động như 
thể Đức Kitô chưa đến.

Đức Giêsu lập lại lời rao giảng của 
ông Gioan Tiền hô: “Anh em hãy sám hối, 
vì Nước Trời đã đến gần.” Sám hối tức là 
quay ngược lại với những thói quen cũ 
kỹ, những ý kiến của thời đại, để nhận ra 
dấu chỉ Nước Trời đang hiện diện và đang 
đến. Vậy nên, hãy mở rộng cửa tâm hồn để 
ánh sáng Thiên Chúa có thể tràn vào.

Lạy Chúa, xin chiếu tỏa ánh sáng của 
Ngôi Lời Nhập Thể trên cuộc đời chúng con, 
để chúng con luôn an vui và tin tưởng vào 
tình thương của Ngài.

Thứ Hai sau lễ Hiển Linh 

1Ga 3,22-4,6 
Mt 4,12-17.23-25
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Thánh Raimunđô Penyafort 
Linh mục

1Ga 4,7-10
Mc 6,34-44

Đức Giêsu thấy một đám người rất đông 
thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên 
không người chăn dắt.

BIẾT SỐNG LIÊN LỤY

Đứng trước đám người quá đông, các 
môn đệ dường như không thể có được 
cách giải quyết. Các ông xin Đức Giêsu 
giải tán đám đông. Về phần mình, Đức 
Giêsu ra lệnh: “Anh em hãy cho họ ăn.”

Trong cái nhìn của Đức Giêsu, các môn 
đệ không thể vô cảm trước đám đông đang 
lắng nghe Người, các ông không thể để họ 
ra về mà không có gì ăn. Cần phải biết 
sáng tạo và tìm mọi cách để lôi kéo đám 
đông quan tâm đến Đức Giêsu nhiều hơn.

Với chúng ta, có lẽ cũng không ít lần 
chúng ta không muốn liên lụy đến người 
khác. Chúng ta mong muốn sống an toàn, 
thảnh thơi. Đức Giêsu không muốn các 
môn đệ của Người có lối sống như thế. 
Chúng ta cần tạo cho người khác cảm 
tưởng tốt để họ quay trở lại nghe chúng ta, 
nghe Tin Mừng. Hôm nay, chúng ta mừng 
kính thánh Raimunđô, một vị thánh dòng 
Đa Minh. Thánh nhân đã dành rất nhiều 
thời giờ trong cuộc sống của mình để 
quan tâm đến người khác qua việc cầu 
nguyện và thực thi bác ái.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận 
ra mình là con cái Chúa, được bao bọc 
bằng tình yêu vô bờ, để chúng con biết cư 
xử xứng hợp với người khác.

THỨ BA
07.01
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THỨ TƯ
08.01

Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính 
Thầy đây, đừng sợ!”

KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN

Vừa khi đắc cử giáo hoàng, Đức Gioan 
Phaolô II đã ngỏ lời với thế giới: Đừng sợ, 
hãy mở rộng cánh cửa cho Đức Kitô.

Các môn đệ nghĩ rằng Đức Giêsu là 
ma. Các ông không tin một người có thể 
đi trên mặt nước. Đức Giêsu đã bước lên 
thuyền và làm cho gió bão yên lặng, các 
môn đệ cũng không khỏi ngỡ ngàng. Các 
ông không hiểu việc gì đang xảy ra.

Tin Mừng phê bình các môn đệ: các 
ông không hiểu ý nghĩa của việc hóa bánh 
ra nhiều, tâm hồn các ông chai cứng.

Khi tâm hồn chúng ta chai cứng, Đức 
Giêsu không thể hiện diện với chúng ta, 
và mọi sự ra như vô nghĩa. Vì thế, chúng 
ta, cũng như các môn đệ, cần phải nỗ lực 
để tìm hiểu và nhận biết Đức Giêsu là ai.

Đức tin là quà tặng để phát triển. 
Chúng ta có thể lớn lên trong đức tin khi 
biết lắng nghe Đức Giêsu và tìm hiểu ý 
nghĩa của mọi điều Đức Giêsu đã làm. 
Chúng ta phải kiên vững trong đức tin. Và 
nếu không nhận ra mình kém lòng tin để 
cậy nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ bị 
lung lay do những thế lực bên ngoài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết 
mở rộng tâm hồn trước Chúa Kitô để chúng 
con không còn sợ hãi, vì biết rằng, trong 
Người, chúng con sẽ chiến thắng.

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh 

1Ga 4,11-18
Mc 6,45-52
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THỨ NĂM
09.01

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh 

1Ga 4,19-5,4
Lc 4,14-22a

Thần Khí Chúa đã sai tôi đi công bố cho 
kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người 
mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho 
người bị áp bức, công bố một năm hồng ân 
của Chúa.

SỨ MỆNH GIẢI THOÁT

Khởi đầu nếp sống công khai, Đức 
Giêsu cho biết sứ vụ của Người là công 
bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức 
Giêsu xuất hiện như là Đấng được xức 
dầu Thánh Thần, và Người sẽ hoàn thành 
các lời hứa. 

Năm hồng ân của Chúa là gì? Đó là 
thời gian mà dân chúng không còn bị bỏ 
mặc cho các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ được 
nghe loan báo Tin Mừng, họ không còn 
ngồi trong bóng tối, không còn là nô lệ, 
nhưng được giải thoát.

Sứ mạng của Đức Giêsu là giải thoát 
con người khỏi mọi cơ cấu áp bức. Đức 
Giêsu đến giải thoát dân để họ có khả 
năng sáng tạo đúng như hình ảnh của 
Thiên Chúa, và có thể góp phần vào sự 
xuất hiện của Nước Thiên Chúa.

Bạn có muốn chia sẻ sứ mệnh của Đức 
Kitô?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết 
lắng động tâm hồn để nhận ra Chúa đang ở 
trong chúng con, và yêu mến Ngài hết lòng.
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THỨ SÁU
10.01

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có 
thể làm cho tôi được sạch.”

CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG

Trong một buổi tiếp kiến chung 
(1/5/2013), Đức Phanxicô nói: Ta hãy tự 
hỏi thời gian tôi dành cho Chúa là bao 
nhiêu?

Đức Giêsu truyền cho người mắc bệnh 
phong hủi được chữa lành: “Hãy đi trình 
diện tư tế.” Có lẽ anh ta đã đi. Tuy vậy, trước 
khi làm điều đó, anh đã kể cho mọi người 
biết phép lạ Đức Giêsu đã làm nơi anh. 
Anh không tuân lệnh Đức Giêsu trong việc 
giữ kín bí mật. Vì thế, khi tin ấy loan ra, cả 
đám đông kéo đến nghe Đức Giêsu giảng 
và họ được chữa lành.

Chữa lành là một phần trong sứ vụ của 
Đức Giêsu. Mặc dù rất bận rộn với việc 
chữa lành và rao giảng, Đức Giêsu vẫn 
dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Người 
đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện, để 
thưa chuyện với Chúa Cha, chuẩn bị cho 
một ngày bận rộn khác.

Bạn có làm chủ được thời gian của 
mình? Bạn có nhận ra ý nghĩa và sự cần 
thiết của việc cầu nguyện trong mọi hoạt 
động không?

Hãy đi và bày tỏ trước Thiên Chúa!

Lạy Chúa, xin ban cho các tôi tớ Chúa 
niềm vui luôn luôn mới mẻ là loan báo Tin 
Mừng. Xin gạt bỏ mọi trở ngại để chúng con 
có thể chu toàn nhiệm vụ Ngài đã trao, cho 
đến khi Ngài đến trong vinh quang.

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

1Ga 5,5-13
Lc 5,12-16
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Ông Gioan trả lời: “Người phải nổi bật 
lên, còn thầy phải lu mờ đi.”

TÔI PHẢI NHỎ ĐI

Ông Gioan tuyên bố với những người 
đến xin ông làm phép rửa: “Tôi phải nhỏ 
đi”, sau khi nghe các môn đệ báo cho biết 
có người đang rao giảng. Người ấy là Đức 
Giêsu. Hướng về Đức Giêsu, ông Gioan 
nói: “Người phải lớn lên.”

Điều này có nghĩa là gì? Ông Gioan 
phải rời bỏ sân khấu và Đức Giêsu sẽ đóng 
vai trò trung tâm. Sứ mệnh của ông Gioan 
chấm dứt, mọi người phải tập trung vào 
Đức Giêsu, Đấng Mêsia, Vị Hôn Phu.

Ở đây không có lý luận, không có sự 
tranh giành giữa các môn đệ của ông 
Gioan và của Đức Giêsu. Trong các nhóm 
của chúng ta, thường vẫn có sự ganh đua: 
nhóm của tôi phải luôn luôn được xuất 
hiện, mặc dù công việc đã hoàn thành.

Mọi Kitô hữu phải đặt Đức Giêsu nơi 
trung tâm cuộc đời của mình. Chúng ta và 
mọi người cần phải chú tâm vào lời của 
Người chứ không phải vào chính mình. 
Chúng ta phải nhỏ bé đi trước người khác. 
Trong cái nhìn của Đức Giêsu, tất cả chúng 
ta đều cần được thương xót chứ không 
phải đạt được vinh quang cá nhân.

Lạy Chúa, trong mọi công trình của 
Nước Chúa, xin cho chúng con biết lùi lại, 
không phải trong bóng tối nhưng trong ánh 
sáng rạng ngời của Chúa.

THỨ BẢY
11.01

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

1Ga 5,14-21
Ga 3,22-30
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CHÚA NHẬT
12.01

Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê 
đến sông Giođan, gặp ông Gioan 
để xin ông làm phép rửa cho mình.
Nhưng ông một mực can Người và 
nói: “Chính tôi mới cần được Ngài 
làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến 
với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: 
“Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên 
làm như vậy để giữ trọn đức công 
chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều 
theo ý Người.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa 
xong, vừa ở dưới nước lên, thì các 
tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí 
Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ 
câu và ngự trên Người.Và có tiếng từ 
trời phán: “Đây là Con yêu dấu của 
Ta, Ta hài lòng về Người.”

BÍ TÍCH CỬA NGÕ

Đức Giáo hoàng Piô XI đã nói 
với hàng ngàn thanh niên nhân ngày 
kỷ niệm rửa tội của ngài: “Ngày cha 
chịu phép rửa tội là ngày cao quý 
nhất của đời cha. Cũng như ngày 
các con chịu phép rửa tội là ngày 
cao quý nhất của đời các con”.

Hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm 
biến cố Đức Giêsu đến sông Giođan 
để chịu phép rửa. Qua việc chịu dìm 
xuống nước, Đức Giêsu muốn mặc 
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CHÚA GIÊSU  
CHỊU PHÉP RỬA 

Lễ kính

Is 42,1-4.6-7
Cv 10,34-38
Mt 3,13-17

lấy thân phận yếu đuối của con người, Người 
là Thiên Chúa gánh tội trần gian. Tưởng 
niệm biến cố này, Giáo Hội nhắc nhớ về ơn 
ích mà chúng ta nhận được nhờ Phép Rửa. 
Qua Phép Rửa mà Đức Giêsu đã thiết lập, 
Người cho chúng ta được dự phần vào cuộc 
khổ nạn và phục sinh của Người. Cùng với 
Người, chúng ta chiến đấu chống lại tội lỗi và 
sự dữ để được tham dự vào vinh quang phục 
sinh của Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ và 
thực hành những điều Chúa truyền dạy. Đặc 
biệt, xin giúp chúng con luôn ý thức và năng 
đến với các bí tích tình yêu để múc lấy ân sủng 
Chúa đã ban. Amen.
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THỨ HAI
13.01

Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn, và 
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em 
hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

THỜI ĐÃ MÃN

Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi 
theo Người, đó là các ông Simon và Anrê, 
Giacôbê và Gioan. Người gọi các ông vào 
thời điểm sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt. 
Đức Giêsu cho biết rằng sự xuất hiện của 
Người là thời thực hiện lời các ngôn sứ 
và cũng là lúc xuất hiện của Nước Thiên 
Chúa. Vì vậy, người ta  phải sám hối và tin 
vào sứ mệnh của Người.

Đức Giêsu chỉ đưa ra lời mời gọi đơn 
giản: Hãy theo tôi. Nhưng lời ấy đòi phải 
hy sinh cả từ phía người được gọi lẫn 
người bị bỏ lại như gia đình, bạn hữu. 
Như vậy, cả những người này cũng được 
mời “hãy theo tôi”.

Hơn thế, lời mời gọi này cũng được gửi 
tới mọi tín hữu, bởi vì mọi người đều được 
yêu thương và có sứ mệnh thông truyền 
tình yêu cho những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ 
rằng mọi tín hữu đều được gọi để cùng với 
Ngài đem Tin Mừng cho người khác, nhất 
là người khổ đau, túng nghèo. Amen.

Thánh Hilariô
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

1Sm 1,1-8
Mc 1,14-20
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Tuần I Thường Niên

1Sm 1,9-20
Mc 1,21-28

“Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi 
can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng 
tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng 
Thánh của Thiên Chúa!”

MA QUỶ - KẺ DỐI TRÁ

Trong một bài chia sẻ, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô nói: “Chúng ta đừng gần gũi ma 
quỷ, cũng đừng nói chuyện với chúng. Ma 
quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng rất nguy hiểm, 
vì rất giỏi quyến rũ. Ma quỷ tựa con chó 
hoang, nó sẽ cắn xé bạn nếu bạn gần gũi 
vuốt ve nó.”

Thật thế, ma quỷ là cha của dối trá. 
Chúng lừa dối con người bằng những 
chiêu trò tinh vi. Chúng kích thích lòng 
tham vô đáy của ta và lừa gạt ta để ta coi 
thường tội lỗi, mất ý thức về tội.

Đức Giêsu không chỉ đến với con người 
bằng lời giảng dạy đầy quyền năng, Người 
còn hiện thực lời giảng đó bằng hành 
động. Người thấu hiểu nỗi khốn cùng và 
đau đớn của những người bị ma quỷ cầm 
giữ, nên đã dùng quyền năng Thiên Chúa 
tháo ách nô lệ ma quỷ và mang đến tự do 
cho con người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn 
tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn 
mặt đẹp đẽ của vật chất, hưởng thụ. Amen.

THỨ BA
14.01
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THỨ TƯ
15.01

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người 
đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu 
nguyện ở đó.

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Mẹ Têrêsa nói: “Cầu nguyện sẽ mở rộng 
tấm lòng của bạn, mãi tới mức lòng bạn 
lớn đủ, để chứa trọn cả quà tặng là chính 
Thiên Chúa. Cầu nguyện dẫn tới đức tin, 
đức tin dẫn tới tình yêu, tình yêu đưa tới 
phục vụ vì lợi ích người nghèo.”

Tin Mừng hôm nay trình bày cách khái 
quát một ngày sống của Đức Giêsu. Người 
làm rất nhiều công việc như giảng dạy, 
chữa bệnh, trừ quỷ. Tuy rất bận rộn với 
công việc, nhưng Đức Giêsu luôn dành 
cho ngày sống của mình những khoảng 
lặng để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Quả 
thế, cầu nguyện đã chiếm giữ một vị trí 
quan trọng trong đời sống hàng ngày của 
Đức Giêsu. Chính Người luôn kết hiệp 
trọn vẹn với Chúa Cha trong khi đang 
sống hết mình cho con người trần thế. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn 
biết chạy đến với Chúa dẫu mỗi ngày sống 
của chúng con luôn đầy ắp những dự tính 
và những lo toan. Nhờ vậy, chúng con có 
thể nhận được nhựa sống đích thực, được 
hưởng nếm ách êm ái của Ngài và nhận ra 
tất cả là hồng ân Chúa dành cho chúng con. 
Amen.

Tuần I Thường Niên

1Sm 3,1-10.19-20
Mc 1,29-39
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THỨ NĂM
16.01

Tuần I Thường Niên

1Sm 4,1-11
Mc 1,40-45

Có người bị phong hủi đến gặp Người, 
anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài 
muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

XIN - CHO

Một chuyện kể về vua thánh Louis 
thế này: Ngày kia, ngài cùng với một số 
quan chức đi thăm một trại cùi. Ngài hỏi 
một viên đại thần: “Nếu ngươi được phép 
chọn lựa: Một là phạm tội trọng hai là mắc 
chứng bệnh phong cùi thì ngươi sẽ chọn 
đường nào.” Viên đại thần trả lời: “Kẻ hạ 
thần thà phạm một trăm tội trọng chứ 
chẳng thà mắc phải chứng bệnh ghê tởm 
ấy.” Thế nhưng, nhà vua đã nói với ông ta: 
“Còn trẫm, thà rằng trẫm mắc phải chứng 
bệnh ghê tởm gấp trăm lần chứ chẳng thà 
phạm một tội trọng mất lòng Chúa.”

Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể 
hiểu được phần nào sự đau đớn của người 
mắc chứng bệnh phong cùi thời Đức 
Giêsu. Người mắc bệnh phong muốn xin 
Chúa chữa lành, vì ông ý thức được tình 
trạng của mình. Chính sự thành tâm và 
niềm tin nơi Đức Giêsu mà bệnh nhân đã 
được sạch.

Lạy Chúa Giêsu, xin chúng con biết 
can đảm khinh chê những đam mê, quyến 
rũ trong cuộc sống. Xin thanh tẩy lòng 
trí chúng con để chúng con thuộc trọn về 
Chúa. Amen.

Chúa Giêsu không dạy 
các các bạn, những 
người trẻ, từ xa hay 
từ bên ngoài, nhưng 
từ trong chính tuổi 
trẻ của các bạn, một 
tuổi trẻ Người chia sẻ 
với các bạn. Điều rất 
quan trọng đối với bạn 
là chiêm ngưỡng Chúa 
Giêsu trẻ trung như 
được trình bày trong 
các sách Tin Mừng, vì 
Người thực sự là một 
trong số các bạn, và 
chia sẻ nhiều đặc điểm 
của trái tim trẻ của 
các bạn.
(Christus Vivit, số 31)
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THỨ SÁU
17.01

“Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa 
Giêsu bảo người bại liệt: Này con, con đã 
được tha tội rồi”.

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

Không có đức tin, không ai có thể làm 
đẹp lòng Thiên Chúa, và nếu không làm 
đẹp lòng Thiên Chúa, thì không ai có thể 
được cứu độ, và chẳng có một đức tin nào 
khác ngoài đức tin Chúa Kitô đã dạy cho 
các tông đồ của Người. Vì thế, mọi người 
có trách vụ phải tìm gặp đức tin để sống 
và chết trong đức tin ấy, mặc dù vì thế mà 
họ phải chịu mất cả thế gian, vì điều đó 
có nghĩa là sống hoặc chết đời đời. (Đấng 
Đáng kính William Lloyd)

Khi nghe biết Đức Giêsu đang giảng dạy 
tại một căn nhà trong làng, người ta liền 
đem đến một người bại liệt có bốn người 
khiêng với mong muốn Đức Giêsu chữa 
lành cho anh ấy. Vì lối vào bị chặn do đám 
đông, các người khiêng tin vào quyền năng 
chữa bệnh của Đức Giêsu, nên đã cố làm 
mọi cách để thể hiện lòng khát khao tin yêu 
của mình, kể cả việc tháo mái nhà để có thể 
thả người bệnh đến bên Đức Giêsu. Đáp lại 
niềm tin ấy, Đức Giêsu đã cho người bại 
liệt lành mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. 
Anh đã đi được và sạch tội lỗi.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin 
tưởng vào quyền năng của Chúa. Giữa cảnh 
đời nhiều phong ba bão táp, nhiều chông gai 
và khó khăn, xin cho chúng con luôn thể hiện 
niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Amen.

Thánh Antôn
Viện phụ

Lễ nhớ

1Sm 8,4-7.10-22a
Mc 2,1-12

Thánh Antôn là tổ phụ 
của các đan sĩ Ai Cập. 
Ngài chào đời khoảng 
năm 250; sống nếp 
khắc khổ để có thể kết 
hiệp mật thiết với Thiên 
Chúa. Ngài qua đời năm 
356.
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Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, 
người đau ốm mới cần. Tôi không đến để 
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi 
người tội lỗi.

ĐỒNG CẢM

Có những cuộc gặp gỡ rất tình cờ 
nhưng lại là định mệnh để người ta sống 
cả đời bên nhau. Bên nhà Phật nói đó là 
Duyên. Người đời cho nó là số mệnh. Còn 
người Kitô hữu lại coi đó là kế hoạch của 
Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay kể về một cuộc 
gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ ngỡ là tình cờ, 
nhưng thực ra lại là chương trình của Thiên 
Chúa, chương trình cứu độ con người. Đức 
Giêsu đi ngang qua và thấy Lêvi đang ngồi 
thu thuế. Người gọi ông. Chắc chắn Lêvi 
biết thân phận của mình là một người tội 
lỗi và bất xứng với ơn gọi mà Đức Giêsu 
kêu mời vì chính công việc ông đang làm. 
Nhưng Đức Giêsu biết rõ ông Lêvi, hiểu 
được tâm tư ông, đồng cảm với nỗi khổ 
tâm của ông và Người đã mời gọi ông. Lời 
mời gọi liên kết hai tâm hồn, lời mời gọi sẻ 
chia cuộc sống, lời mời gọi đồng hành sứ 
vụ của Thiên Chúa. Một lời mời gọi mang 
ý nghĩa đồng cảm và chữa lành.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn 
ý thức thân phận hèn yếu của mình, để 
chúng con biết đồng cảm mà không lên án, 
biết yêu thương và mang lời chữa lành đến 
cho tha nhân thay cho lời xét đoán. Amen.

THỨ BẢY
18.01

Tuần I Thường Niên

1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a
Mc 2,13-17

Chúa đang kêu gọi 
chúng ta thắp sáng 
các vì sao trong đêm 
tối của những người trẻ 
khác.
(Christus Vivit, số 33)
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CHÚA NHẬT
19.01

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức 
Giêsu tiến về phía mình, liền nói: 
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng 
xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là 
Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có 
người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, 
vì có trước tôi. 

“Tôi đã không biết Người, nhưng 
để Người được tỏ ra cho dân Israel, 
tôi đến làm phép rửa trong nước.” 
Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã 
thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ 
trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã 
không biết Người. Nhưng chính Đấng 
sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã 
bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống 
và ngự trên ai, thì người đó chính 
là Đấng làm phép rửa trong Thánh 
Thần.’ Tôi đã thấy, nên xin chứng 
thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa 
tuyển chọn.”

CON CHIÊN CỨU ĐỘ

Chuyện kể rằng, có một anh thợ 
nề đu mình trên cao để sửa chữa 
tầng mái của ngôi nhà thờ tại một 
miền quê thanh bình. Đang khi anh 
mải mê với công việc của mình thì 
bất chợt sợi dây an toàn cũ kỹ anh 
đeo quanh người bị đứt và anh rơi 
từ trên cao xuống. Nhưng may cho 
anh là có một con chiên trong thửa 
vườn phía sau nhà thờ đi ngang chỗ 

Khời đầu tuần lễ cầu cho 
các Kitô hữu hiệp nhất
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CHÚA NHẬT II 
THƯỜNG NIÊN

Is 49,3.5-6
1Cr 1,1-3
Ga 1,29-34

anh. May mắn thay, anh rơi trúng con chiên 
và thoát chết. Nhưng con chiên bị anh ngã đè 
lên thì bị chết bẹp. Về sau, để tỏ lòng biết ơn, 
và cũng được cha xứ cho phép, anh xây một 
tượng đài để tưởng niệm con chiên đã chết 
cho anh được sống.

Câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta 
hiểu được ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay. 
Chiên Cứu Độ đích thực chính là Đức Giêsu, 
Người đã chịu chết, không phải để cứu sống 
thân xác chúng ta ở đời này như con chiên 
trong câu chuyện trên, nhưng là để cứu chuộc 
linh hồn chúng ta khỏi chết đời đời do tội lỗi. 

Đoạn Tin Mừng là lời chứng của thánh 
Gioan về Đức Giêsu. Thánh Gioan xác nhận 
Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, là 
Đấng xóa bỏ tội trần gian, nhờ dấu chỉ Thánh 
Thần ngự xuống khi ông làm phép rửa cho 
Đức Giêsu tại sông Giođan.

Nơi thánh Gioan, lời chứng vừa thể hiện 
sự tuyên tín, vừa cho thấy sự khiêm tốn, ẩn 
mình của ngài: “Người đến sau tôi, nhưng trổi 
hơn tôi vì có trước tôi.”

Lạy Chúa, chúng con tin rằng, Đức Giêsu 
Kitô là Chiên Thiên Chúa đã đến thế gian để 
cứu chuộc chúng con. Xin cho niềm xác tín ấy 
mỗi ngày một sống động và sinh hoa kết trái. 
Amen.
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THỨ HAI
20.01

Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì 
như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu 
cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu 
mới, bầu cũng phải mới!

RƯỢU MỚI, BẦU MỚI

Người Do Thái thường giữ rượu của 
họ trong những bầu da. Trong đoạn Tin 
Mừng hôm nay, Đức Giêsu mượn hai hình 
ảnh rất quen thuộc trong đời sống của 
người Do Thái đương thời là rượu và bầu 
da để biểu đạt giáo huấn về sự canh tân 
của Người. 

Hình ảnh rượu mới được đựng trong 
bầu da mới mang tính biểu tượng. Giai 
đoạn Cựu Ước với nỗi sợ về sự trừng phạt 
của Thiên Chúa khi dân phạm lỗi Lề Luật 
hay Giao Ước đã khép lại. Đức Giêsu giờ 
đây mở ra một thời kỳ mới, kỷ nguyên của 
tình yêu và sự tự do làm con cái Chúa.

Ở đây, chúng ta cũng được mời gọi từ 
bỏ “rượu cũ”, một lối sống cũ với những 
yếu đuối, tội lỗi, sợ hãi và trở nên “rượu 
mới”, một đời sống mới, tự do khi tuân giữ 
Lề Luật vì lòng mến Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, nhờ lời thánh Hilariô chuyển 
cầu, xin cho con dám can đảm từ bỏ con 
người cũ, cũng như quyết tâm và kiên trì 
canh tân chính bản thân con. Amen.

Thánh Fabianô, Giáo hoàng
và Thánh Sêbastianô 

Tử đạo

1Sm 15,16-23
Mc 2,18-22
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Thánh Anê  
Trinh nữ, Tử đạo 
Lễ nhớ

1Sm 16,1-3
Mc 2,23-28

Người nói tiếp: “Ngày Sabát được tạo 
nên cho con người, chứ không phải con 
người cho ngày Sabát.”

CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT

Giữ ngày Sabát là một điều luật rất 
quan trọng đối với người Do Thái. Các 
sách luật đã qui định những hình phạt rất 
nặng đối với những ai vi phạm ngày này.

Giữ ngày Sabát là điều tốt, nhưng vì 
óc nệ luật, những người Pharisêu đã lãng 
quên ý nghĩa cốt yếu của việc tuân giữ 
luật. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức 
Giêsu nhắc nhớ ý nghĩa đích thực ấy; luật 
là vì con người, tinh thần của luật hệ ở 
tình yêu; luật mang lại tự do và sự sống, 
chứ không kìm hãm sự sống.

Ngày Sabát được tạo ra cho con người. 
Kitô hữu cử hành ngày này để nhắc nhớ 
mình sống phẩm giá con người đúng 
nghĩa, một con người tự do, không nô 
lệ cho bất cứ gì. Ngày này chính là ngày 
thánh, dành riêng cho Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta không giữ ngày 
Sabát, nhưng giữ ngày Chúa nhật. Chúa 
nhật là ngày của Chúa, ngày dành cho 
Chúa và cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin xóa bỏ nơi chúng con lối 
suy nghĩ nệ luật, để chúng con biết giữ ngày 
Chúa nhật đúng nghĩa với tinh thần tự do 
của con cái Chúa. Amen.

THỨ BA
21.01

Là chi thể của Giáo 
Hội, chúng ta không 
nên tách biệt với những 
người khác. Nhưng, 
chúng ta phải dám 
sống khác biệt, để nêu 
rõ các lý tưởng khác với 
các lý tưởng của thế 
giới này, làm chứng cho 
vẻ đẹp của lòng quảng 
đại, việc phục vụ, đức 
trong sạch, lòng kiên 
trì, sự tha thứ, lòng 
trung thành với ơn 
gọi bản thân, lời cầu 
nguyện, theo đuổi công 
lý và ích chung, tình yêu 
đối với người nghèo và 
tình bạn xã hội. 
(Christus Vivit, số 36)
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THỨ TƯ
22.01

Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay 
ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình 
thường.

VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA

“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha 
mẹ trăm đường con hư”. Biết khiêm tốn, 
vâng lời là điều đầu tiên mà mỗi đứa trẻ 
được dạy trong gia đình. Lời dạy của 
người xưa nhắn nhủ, nếu không thuận 
theo những lời khuyên nhủ của cha mẹ 
thì sẽ hư hỏng, ngược lại, nếu vâng phục 
và làm theo những điều ngay lành cha mẹ 
dạy thì sẽ nên người và có tương lai tốt 
đẹp.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh 
Máccô thuật lại việc Đức Giêsu vào hội 
đường và chữa một người bị bại tay. Đức 
Giêsu nói với anh: “Anh giơ tay ra!” Có lẽ 
người bại tay cũng phần nào cảm thấy lạ 
lùng và khó hiểu về lời Đức Giêsu nói, vì 
thông thường, không ai lại đến gặp một 
người bại tay và bảo với người ấy rằng hãy 
giơ tay ra. Nhưng người bại tay đã làm 
theo lời Đức Giêsu truyền bảo mà không 
chút đắn đo do dự. Nhờ thái độ biết lắng 
nghe và với niềm tin đơn sơ của mình, sau 
khi làm theo lời Đức Giêsu truyền bảo, 
người bại tay đã được chữa lành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin 
vào Chúa và biết mau mắn thực thi những 
điều Chúa dạy. Amen.

Tuần II Thường Niên

1Sm 17,32-33.37.40-51
Mc 3,1-6
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THỨ NĂM
23.01

Tuần II Thường Niên

1Sm 18,6-9; 19,1-7
Mc 3,7-12

Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, 
khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ 
vào Người.

ĐẾN VỚI CHÚA

Người bệnh là người trong tình trạng 
sút kém cả về thể chất lẫn tinh thần ở một 
mức độ nào đó. Chắc hẳn ai trong chúng ta 
cũng có kinh nghiệm về sự bất lực, những 
giới hạn của mình qua những lần bệnh tật. 

Trong đời, ai ai cũng đã từng đối diện 
với bệnh tật. Bệnh tật, đôi khi trở thành 
nguyên nhân khiến con người khép kín 
mình, trở nên tuyệt vọng và bất mãn với 
Thiên Chúa. Nhưng đôi khi, bệnh tật lại 
khiến con người chín chắn và cậy trông 
vào lòng thương xót của Chúa hơn.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh 
Máccô cho chúng ta thấy Đức Giêsu cảm 
thương và chữa lành nhiều bệnh nhân. 
Người thấu hiểu nỗi thống khổ của họ, 
những con người vốn đau yếu, bệnh tật 
cả thân xác và tinh thần. Có thể nói, lòng 
thương xót của Đức Giêsu đã thu hút 
những người yếu nhược, bất kể về thân 
xác hay tinh thần, tìm đến gặp gỡ và đụng 
chạm Người, hầu nhận được được niềm an 
ủi, sự chữa lành.

Lạy Chúa , xin an ủi những ai đang khổ 
đau, yếu bệnh về thân xác cũng như tinh 
thần. Amen.

Những người trẻ có thể 
giúp giữ cho Giáo Hội 
trẻ trung. Họ có thể 
ngăn Giáo Hội khỏi thối 
nát; họ có thể giữ cho 
Giáo Hội tiến về phía 
trước, ngăn Giáo Hội 
kiêu căng và bè phái, 
giúp Giáo Hội nghèo 
hơn và làm chứng tốt 
hơn, đứng về phía người 
nghèo và người bị ruồng 
bỏ, đấu tranh cho công 
lý và khiêm tốn để mình 
bị thử thách.
(Christus Vivit, số 37)
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THỨ SÁU
24.01

Người lên núi và gọi đến với Người 
những kẻ Người muốn.

ƠN GỌI

Trong truyền thống Do Thái thời xưa, 
người môn đệ phải tự mình tầm sư học 
đạo. Nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm 
nay, thánh Máccô giới thiệu cho chúng ta 
một hình ảnh trái với truyền thống thông 
thường của xã hội Do Thái đương thời, 
Đức Giêsu “gọi đến với Người những kẻ 
Người muốn.”

Ơn gọi không phải là sự chủ động tự 
ý nơi mỗi cá nhân, nhưng là một huyền 
nhiệm có nguồn gốc siêu nhiên. Trước 
khi gọi đến với Người những kẻ mà Người 
muốn, Đức Giêsu đã lên núi. Trong Kinh 
Thánh, núi là hình ảnh tượng trưng cho 
sự cư ngụ và hiện diện của Thiên Chúa. 
Đức Giêsu đã lên núi cầu nguyện và sau 
đó, Người chọn gọi các môn đệ. Ơn gọi 
được làm môn đệ chính là một ân ban đến 
từ Thiên Chúa.

Trong bậc sống thánh hiến, người đi 
theo Chúa được mời gọi sống tình yêu mở 
ra với Chúa, với tha nhân; một tình yêu 
dấn thân cụ thể, sống động giữa một thế 
giới đầy rẫy sự đua tranh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung 
tín với bổn phận và trách nhiệm trong bậc 
sống của mình. Amen.

Thánh Phanxicô Salêsiô
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

1Sm 24,3-21
Mc 3,13-19
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THỨ BẢY
25.01

“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; 
cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. 
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân 
thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”

PHÓ THÁC VÀO SỰ QUAN PHÒNG

Sau khi hoán cải và lành vết thương, 
thánh Inhaxiô đã đến Rôma và Giêrusalem, 
là nơi ngài sống nhờ việc khất thực và hăng 
say hoán cải người Hồi giáo đang sống ở 
đây. Theo thánh nhân, mọi hoạt động phải 
được hướng dẫn bởi lòng yêu mến Giáo 
Hội và tuân phục Giáo hoàng. 

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu 
nhắc nhở chúng ta biết sống niềm tin 
phó thác vào Thiên Chúa. Điều cần thiết 
chính là tìm kiếm Thiên Chúa, mọi thứ 
khác Người sẽ đỡ đần và lo liệu. Chúa là 
Đấng tạo dựng nên muôn loài; Người biết 
chúng ta thiếu gì, cần gì, và điều gì tốt 
cho mỗi người. Nhiều lúc, chúng ta chỉ 
biết cậy dựa vào sức riêng, nghĩ rằng mọi 
sự là do mình làm ra, và tất cả đều thuộc 
về mình. Nhưng thử hỏi nếu Chúa không 
ban sức khỏe, trí khôn, kiên trì thì chúng 
ta có thể đạt được những thành quả hiện 
tại hay không?

Lạy Chúa, Ngài đã ban cho con tất cả 
những gì con có, tất cả con người của con. 
Con xin phó thác chúng cho thánh ý của 
Ngài, để Ngài tùy ý sử dụng. Amen.

MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Mẫu A: St 1,14-18 
Pl 4,4-8 
Mt 6,25-34

Mẫu B: Is 65,17-21 
Kh 21,1-6 
Mt 5,43-48

Mẫu C: Is 11,1-9 
Cl 3,12-17 
Ga 14,23-27

Kết thúc tuần lễ cầu cho 
các Kitô hữu hiệp nhất
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CHÚA NHẬT
26.01

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và 
mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp 
Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ 
ông vi phạm truyền thống của tiền 
nhân, không chịu rửa tay khi dùng 
bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, 
tại sao các ông dựa vào truyền thống 
của các ông mà vi phạm điều răn của 
Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa 
dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ 
nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị 
xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: 
“Ai nói với cha với mẹ rằng: những 
gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ 
phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người 
ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.” 
Như thế, các ông dựa vào truyền 
thống của các ông mà hủy bỏ lời 
Thiên Chúa.

THẢO HIẾU CHA MẸ

“Ngươi hãy thờ cha kính 
mẹ, để được sống lâu 
trên đất mà ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của ngươi, 
ban cho ngươi.” 
(Xh 20,12)

Trong lời giới thiệu của quyển 
sách Hạt giống tâm hồn – Tình yêu 
thương gia đình có những lời sau: 
“Đừng bao giờ ngần ngại khi thể 
hiện tình yêu thương dành cho gia 
đình, cho cha mẹ, cho những người 
thân yêu, bởi đó chính là nguồn 
hạnh phúc vô biên mà bạn dành 
tặng họ. Để mỗi khi có dịp trở về, 
bạn lại cảm thấy lòng mình rộn ràng 
những cảm xúc ngọt ngào, êm dịu, 
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CHÚA NHẬT III 
THƯỜNG NIÊN

MỒNG HAI TẾT 
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN  
VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ 

Hc 44,1.10-15; 
Ep 6,1-4.18-23; 
Mt 15,1-6

như được sưởi ấm bởi hàng ngàn ngọn lửa 
yêu thương.” 

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu 
nhắc nhở những người Pharisêu cũng như 
mỗi người chúng ta về đạo hiếu đối với 
cha mẹ: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào 
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.”

Hôm nay, ngày Mồng Hai Tết, các tín hữu 
được nhắc nhở về bổn phận hiếu thảo với 
ông bà tổ tiên, cha mẹ. Sự hiếu thảo không 
chỉ được biểu lộ trong những ngày Lễ Tết, 
nhưng còn phải được thể hiện trong suốt 
những ngày tháng dài sống chung với ông bà 
cha mẹ trong gia đình.

Nếu cha mẹ còn mạnh khỏe, con cái phải 
tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho chúng ta lá 
chắn che chở suốt đời mình. Nếu cha mẹ đã 
già yếu, con cháu không được xem thường 
rồi nghĩ các ngài như một gánh nặng. Ngược 
lại, hãy nói với các ngài bằng những lời thưa 
gởi hiếu kính, cảm thông với những sự chậm 
chạp và đừng bao giờ tỏ thái độ vô lễ, to 
tiếng, cãi lại, hoặc khinh thường cáu gắt với 
các ngài. Hãy luôn tôn trọng vì chính các ngài 
đã kiên nhẫn, ân cần và chăm sóc khi ta còn 
thơ bé.

Lạy Chúa, xin chúc lành và ban muôn ơn 
phúc cho ông bà, cha mẹ chúng con. Xin giúp 
chúng con biết sống trọn tình con thảo với ông 
bà, cha mẹ. Amen.
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THỨ HAI
27.01

Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Khá lắm! 
Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi 
sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng 
niềm vui của chủ anh!”

CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Có người nói rằng: “Tôi không quan 
tâm việc bạn làm gì để kiếm sống hay bạn 
có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết bạn 
khao khát điều gì, có dám thực hiện ước 
vọng của trái tim mình hay không, và có 
cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn 
khi từng ngày, từng giờ trôi qua không.”

Hôm nay, Mồng Ba Tết, chúng ta nghe 
dụ ngôn những yến bạc. Số yến bạc là các 
khả năng Chúa trao cho mỗi người rất 
khác nhau. Có lẽ Chúa chẳng đòi hỏi gì 
nhiều, mà chỉ đòi hỏi mỗi người phải nỗ 
lực cố gắng làm việc trong tin tưởng phó 
thác vào quyền năng Chúa. Quà tặng cũng 
như phần thưởng, Chúa chỉ dành cho 
những người đã nỗ lực cộng tác với Chúa. 
Và như thế, Chúa sẽ trao thêm nhiều khả 
năng khác đang khi chúng ta thi hành 
điều Chúa muốn.

Lạy Chúa, vì yêu con, nên Ngài trao cho 
con những nén bạc. Nhưng lắm lúc, thái độ 
đón nhận và cộng tác của con chưa xứng 
đáng. Xin tha thứ và biến đổi con, ngõ hầu, 
con đủ yêu mến và làm triển nở những gì 
con được lãnh nhận. Amen.

MỒNG BA TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

St 2,4b-9.15
Cv 20,32-35
Mt 25,14-30

“Hãy ra công làm việc 
không phải vì của ăn 
hay hư nát, nhưng vì 
của ăn tồn tại cho đến 
cuộc sống đời đời.” 
(Ga 6,27)
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Thánh Tôma Aquinô 
Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 
Lễ nhớ

2Sm 6,12b-15.17-19
Mc 3,31-35

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, 
có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia 
đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai 
là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”

GIA ĐÌNH ĐỨC TIN

Một vị khách hỏi bác tài xế: “Các hành 
khách có thường đọc các sách đạo trên xe 
của bác không?” Bác tài nói: “Ồ, có người 
đọc, có người lấy đi luôn và tôi rất vui vì có 
thể vừa làm việc, vừa loan báo Tin Mừng.”

Khi đặt câu hỏi “Ai là mẹ tôi? Ai là anh 
em tôi?”, Đức Giêsu không có ý phủ nhận 
gia đình huyết tộc, Mẹ và anh em của 
Người. Đức Giêsu không định vị gia đình 
đích thực của Người trong tương giao 
huyết nhục, nhưng theo tiêu chuẩn khác. 
Gia đình mà Người muốn nói là gia đình 
đức tin, gia đình mà trong đó gồm những 
người biết vâng nghe lời Chúa và đem ra 
thực hành.

Thánh nữ Anê là mẫu gương tuân giữ 
Lời Chúa và hết lòng trung kiên giữ mình 
dành riêng cho Chúa. Ngài hoàn toàn tin 
tưởng và phó thác sinh mạng đời mình 
trong tay Thiên Chúa quan phòng.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi lòng trí 
chúng con, để chúng con xứng đáng là một 
thành viên trong gia đình yêu thương của 
Chúa và loan Tin Mừng đến cho mọi người. 
Amen.

THỨ BA
28.01
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THỨ TƯ
29.01

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó 
mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì 
được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt 
thì được một trăm.

LÀM TRỔ SINH HOA TRÁI

Hãy làm ngay bây giờ, hãy làm ngay lúc 
này những gì các bạn, vào giờ lâm chung, 
muốn thấy đã được hoàn tất. (Thánh 
Angela Merici)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức 
Giêsu ví hạt giống là Lời Chúa được gieo 
vào lòng mỗi người. Hạt giống Lời Chúa 
chết khô hay phát triển tùy thuộc vào thái 
độ của người đón nhận. Người đưa ra tiêu 
chuẩn để hạt giống Lời Chúa được trổ 
sinh, đó là nghe Lời Chúa, giữ lấy và làm 
trổ sinh hoa trái. Như vậy, Đức Giêsu mời 
gọi mỗi người phải biết sống mật thiết với 
Chúa, để Lời Chúa bám rễ trong tâm hồn, 
và trổ sinh hoa trái là bình an, hoan lạc. 

Thánh Vinh Sơn là vị tử đạo đã can 
trường chấp nhận mọi đau khổ, cực hình 
để rồi cuối cùng, đổ máu mình vì danh 
Ðức Kitô và đã được vinh phúc trên thiên 
quốc.

Lạy Chúa, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần 
trên chúng con, để tâm hồn chúng con được 
thấm nhuần tình yêu của Chúa, nhờ đó mà 
vượt thắng mọi cám dỗ của thế trần. Amen.

Tuần III Thường Niên

2Sm 7,4-17
Mc 4,1-20
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THỨ NĂM
30.01

Tuần III Thường Niên

2Sm 7,18-19.24-29
Mc 4,21-25

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chẳng 
lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay 
dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt 
trên đế sao?”

THẮP SÁNG NGỌN LỬA ĐỨC TIN

Bài hát Ngọn lửa trái tim có đoạn: Hãy 
nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim 
của ta, và hãy nhóm lên ngọn lửa trong 
mỗi trái tim bạn bè. Hãy nhóm lên ngọn 
lửa trong chính suy tư của ta, và hãy nhóm 
lên ngọn lửa trong mỗi suy tư bạn bè. 

Ngọn lửa được Đức Giêsu nói tới là 
ngọn lửa đức tin. Người muốn nhắc nhở 
chúng ta hãy làm bừng cháy ngọn lửa đức 
tin đã được lãnh nhận trong ngày Rửa Tội. 
Ngọn đèn có thể chiếu sáng qua những 
việc làm bác ái, hy sinh cho người khác. 
Bên cạnh đó, qua đời sống siêng năng lắng 
nghe Lời Chúa, lãnh nhận bí tích Hòa Giải, 
bí tích Thánh Thể, chúng ta đang làm cho 
ngọn đèn đức tin của chính mình bừng 
sáng lên.

Là Kitô hữu, chúng ta hãy loại bỏ 
những ganh tị, ích kỉ, lười biếng của sự mờ 
tối và thay vào đó là ngọn đèn nhân hậu, 
yêu thương, chân thật giữa thế gian này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm 
thắp sáng ngọn lửa đức tin bằng những 
hành động thiết thực, nhờ vậy, chúng con 
lan truyền ánh sáng đức tin của Chúa đến 
cho mọi người. Amen.

Trong Chúa Giêsu, tất 
cả những người trẻ có 
thể tìm thấy chính 
mình, với những lo âu và 
hy vọng, những tư lự và 
những giấc mơ của các 
em và các em có thể 
tâm sự với Người. 
(Tài liệu kết thúc 
THĐGM về Giới trẻ, số 
63)
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THỨ SÁU
31.01

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa 
như chuyện một người vãi hạt giống xuống 
đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay 
thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc 
lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.”

MẦU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA

Bà đi làm về thấy cháu Vinh đang 
nghịch hạt rau liền bảo: “Sao cháu lại lấy 
cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng 
lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy.” Chú bé 
thắc mắc sao hạt giống bé nhỏ này lại trở 
thành cây rau tươi.

Đức Giêsu dùng dụ ngôn Hạt giống 
tự sinh hoa trái để nói đến sức mạnh nội 
tại của Nước Thiên Chúa. Nước Trời hay 
Giáo Hội của Chúa có sức mạnh tăng 
trưởng từ bên trong bởi ơn Chúa. Sự tăng 
trưởng này chắc chắn và âm thầm, bất kể 
mọi trở ngại. 

Thánh Phanxicô Salêsiô đã hăng say đi 
rao giảng Lời Chúa chống lại các lạc giáo, 
và đã đưa 72 ngàn người trở lại với Giáo 
Hội. Ngài là một mẫu gương nhiệt tình 
cộng tác làm cho Nước Thiên Chúa được 
triển nở.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lạc 
quan, tin tưởng vào sức mạnh phát triển 
âm thầm của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa 
ngay tại trần gian này. Amen.

Thánh Gioan Bosco
Linh mục

Lễ nhớ

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
Mc 4,26-34

Chào đời năm 1815 tại 
Cáttennôvô, Gioan trải 
qua thời thơ ấu khó 
khăn, vì thế khi làm linh 
mục, ngài dấn thân lo 
việc giáo dục thanh 
thiếu niên. Ngài lập 
dòng Salediêng và dòng 
Con Đức Mẹ Phù Hộ Các 
Giáo Hữu. Ngài qua đời 
năm 1888.
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Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm 
sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

Đức Giêsu ngủ trên thuyền khi cơn 
bão đang hoành hành và các môn đệ 
nhốn nháo. Đó là hình ảnh của thế giới 
loài người. Thiên Chúa dường như vẫn 
yên lặng trước những xung đột làm tâm 
trí con người rối loạn. Thiên Chúa ở đâu? 
Người làm gì? Những tiếng kêu ấy đã 
vang lên từ những nơi khốn cùng nhất 
của nhân loại, và vẫn luôn vang lên trong 
mọi ngõ ngách của thế giới.

Thiên Chúa vẫn ở đó, trong đứa trẻ 
đang đau khổ. Người là Đấng đầu tiên 
chịu đau khổ. Người ngủ yên trên thuyền 
như Người sẽ ngủ yên trong ngôi mộ.

Tuy thế, từ ngôi mộ, sự sống đã trào 
lên, Đức Giêsu chỗi dậy và xóa tan quyền 
lực của sự chết. Chúng ta vẫn đang sống 
trong mầu nhiệm của Thứ Bảy Tuần 
Thánh, và chúng ta tin tưởng chờ ngày 
Chúa sẽ đến, ngày sự chết bị đập tan, và 
Thiên Chúa lau sạch nước mắt trên mọi 
khuôn mặt.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết 
vâng phục, không vì sợ hãi hay bổn phận, 
nhưng vì một tình yêu nhiệt thành như 
Chúa hằng mong muốn.

THỨ BẢY
01.02

Tuần III Thường Niên

2Sm 12,1-7a.10-17
Mc 4,35-41
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CHÚA NHẬT
02.02

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của 
các ngài theo luật Môsê, bà Maria và 
ông Giuse đem con lên Giêrusalem, 
để tiến dâng cho Chúa, như đã chép 
trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai 
đầu lòng phải được gọi là của thánh, 
dành cho Chúa”, và cũng để dâng 
của lễ theo Luật Chúa truyền, là một 
đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 
non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một 
người tên là Simêôn. Ông là người 
công chính và sùng đạo, ông những 
mong chờ niềm an ủi của Israel, và 
Thánh Thần hằng ngự trên ông. Được 
Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. 
Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem 
con tới để chu toàn tập tục Luật đã 
truyền liên quan đến Người, thì ông 
ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng 
Thiên Chúa.

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên 
vì những lời ông Simêôn vừa nói về 
Người. Ông Simêôn chúc phúc cho 
hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ 
của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt 
cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều 
người Israel ngã xuống hay đứng lên. 
Cháu còn là dấu hiệu cho người đời 
chống báng; và như vậy, những ý 
nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ 
ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ 
đâm thâu tâm hồn bà.”
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CHÚA NHẬT IV 
THƯỜNG NIÊN

DÂNG CHÚA GIÊSU  
TRONG ĐỀN THÁNH

Ml 3,1-4
Dt 2,14-18
Lc 2,22-40 

hay Lc 2,22-32

Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người 
là tất cả của tôi. Chỉ mong trong tôi chẳng 
còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, 
đến với Người trong mọi sự, và dâng Người 
tình yêu trong mọi lúc. (Tagore)

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện Đức 
Maria dâng Đức Giêsu trong đền thờ. Lúc 
này, cũng như bao gia đình Do Thái khác, 
thánh Giuse và Mẹ Maria lên đền thờ để 
được thanh tẩy theo luật Môsê và dâng của 
lễ theo luật Chúa truyền hầu chuộc lại người 
con đầu lòng. Thật ra, để chuộc lại con trai 
đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc 
(Ds 18, 15-16). Thế nhưng, không dừng lại ở 
việc này, Mẹ còn đem Con lên đền thờ dâng 
cho Thiên Chúa. Dâng Con là nhìn nhận Con 
thuộc trọn về Thiên Chúa, dù mình đã chuộc 
Con về bằng một số tiền được ấn định.

Theo lẽ thường, dâng hiến mạng sống 
mình là sẽ mất đi mạng sống đó. Thế nhưng, 
dâng hiến mạng sống cho Thiên Chúa, con 
người sẽ lại được cuộc sống vĩnh cửu. Nghịch 
lý trong Kitô giáo đó là: “Ai vui vẻ dâng hiến 
sẽ được yêu thương”. Tình yêu của Thiên 
Chúa được biểu lộ rõ nhất qua việc trao ban 
chính Con Một để làm giá chuộc tội, để cứu 
độ và để cho con người được sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống theo 
thánh ý Chúa và can đảm tín thác đời mình 
cho Chúa. Xin cho chúng con cũng biết hoán 
cải và đổi mới tâm hồn để trở thành của lễ sống 
động hiến dâng lên Chúa mỗi ngày. Amen.

HIẾN DÂNG
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THỨ HAI
03.02

“Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối 
Cao, chuyện tôi can gì đến ông?”

DẸP TAN SỰ DỮ

Lần đầu tiên, Đức Giêsu và các môn đệ 
đi vào lãnh thổ của dân ngoại, Người có ý 
định tiếp xúc với lương dân, đất đang cần 
được nghe loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, 
dường như Satan xem đó là sự xâm nhập 
trái phép. Tương tự như thế, ngay khi 
Ngôi Lời đặt chân vào trần gian, một cuộc 
chiến đã xảy ra giữa Đức Giêsu và thế lực 
sự dữ. Tại đây, vinh quang của Đức Giêsu 
được tỏa rạng, và đạo binh Satan không 
thể nào yên lặng trước thần tính siêu việt 
của Người: “Ông đến đây làm gì?” 

Hình ảnh nạn nhân trong câu chuyện 
tượng trưng cho nỗi khổ đau thiêng liêng 
nơi anh em dân ngoại chưa được giải thoát 
khỏi bóng ma tử thần. Anh ta bị trói buộc 
bởi một thế lực đen tối ngay trong chính 
mình, và mong được giải thoát.

Về phần mình, chúng ta được mời gọi 
để bản thân cũng được giải thoát khỏi sự 
dữ, được thanh tẩy, được đi qua lửa có sức 
biến đổi của Đấng là đường, là sự thật và 
là sự sống. Bởi vì nhờ lòng thương xót của 
Thiên Chúa, chúng ta không còn sợ hãi dù 
ở hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa, Chúa sẽ đánh bại sự chết và 
mọi công trình của nó, xin cho chúng con 
luôn biết khiêm tốn chạy đến với Chúa để 
được thêm sức mạnh và chiến thắng.

Thánh Blasiô
Giám mục, Tử đạo

 và Thánh Ansgariô
Giám mục

2Sm 15,13-14.30.16,5-13a
Mc 5,1-20
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Tuần IV Thường Niên

2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 
-19,3

Mc 5,21-43

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người đàn 
bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa 
con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

CHỈ CẦN TIN THÔI

Đức tin tước lột mặt nạ khỏi thế giới 
này và tỏ ra Thiên Chúa trong mọi sự. Đức 
tin làm cho những từ ngữ như lo lắng, 
nguy hiểm, và sợ hãi trở nên vô nghĩa; 
nhờ đó, người tín hữu sống cuộc đời yên 
hàn thanh thản, với một niềm tin sâu xa – 
như một con trẻ được mẹ cầm tay. (Đấng 
Đáng kính Charles de Foucauld)

Lòng tin của người phụ nữ trong trình 
thuật Tin Mừng hôm nay thật mạnh mẽ. 
Bà xác tín rằng chỉ cần chạm vào áo Chúa, 
thì mình sẽ được khỏi. Và, chính niềm 
tin ấy đã cứu chữa bà. Như người phụ 
nữ, chúng ta ngày nay càng tin rằng: Đức 
Giêsu là quyền năng mạnh mẽ có thể chữa 
lành và ban ơn cứu độ cho những ai tiếp 
xúc với Người nhờ lòng tin.

Thánh Tôma Aquinô cũng là một con 
người của niềm tin. Những tác phẩm của 
ngài thường được viết dưới chân thánh 
giá. Điều đó dường như cho thấy thánh 
nhân xác tín những gì mình viết không 
phải do khả năng bản thân, mà chính 
Thiên Chúa hoạt động nơi ngài.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng 
con. Amen.

THỨ BA
04.02

“Nếu bạn muốn tìm một 
tấm gương tuân phục, 
bạn chỉ việc bước theo 
Đấng đã vâng lời Chúa 
Cha cho đến nỗi bằng 
lòng chịu chết. Nếu 
bạn muốn tìm một tấm 
gương khiêm nhường, 
thì xin bạn nhìn lên 
Đấng chịu đóng đinh.”
(Th.Tôma Aquinô)



84

THỨ TƯ
05.02

Đức Giêsu lấy làm lạ vì họ không tin. 
Rồi Người đi các làng chung quanh mà 
giảng dạy.

LÒNG CHAI DẠ ĐÁ

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói 
trong Đại hội Giới trẻ tại Chilê rằng: “Đức 
tin chính là cuộc phiêu lưu vĩ đại; nó tạo 
nguồn cảm hứng để vượt qua khó khăn và 
mơ những ước mơ lớn.”

Đức Giêsu trở lại quê hương Nadarét. 
Người vào hội đường để giảng dạy, tức 
là thi hành sứ mạng ngôn sứ của Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, dù đã biết các phép lạ 
Đức Giêsu làm, và hôm nay, vừa nghe 
Người giảng, dân làng Nadarét lại chỉ coi 
Người như là “bác thợ, con bà Maria, anh 
em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và 
Simôn” mà thôi. 

Như vậy, Tin Mừng cho thấy liên hệ 
huyết thống cũng như tình đồng hương 
không giúp người ta nhận biết Đức Giêsu 
trong chân tính của Người. Muốn khám 
phá ra mầu nhiệm Đức Giêsu, người ta 
phải để cho chính Người dẫn dắt và giáo 
huấn ngày qua ngày.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con nghe Lời 
Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa là 
Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời. Amen.

Thánh Agatha
Trinh nữ, Tử đạo

Lễ nhớ

2Sm 24,2.9-17
Mc 6,1-6
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THỨ NĂM
06.02

Thánh Phaolô Miki 
và các bạn tử đạo 
Lễ nhớ

1V 2,1-4.10-12
Mc 6,7-13

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai 
lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, 
Người ban cho các ông quyền trên các thần 
ô uế.

THANH THOÁT

Người nào tin tưởng vào bản thân sẽ hư 
mất. Người nào tin tưởng vào Thiên Chúa 
sẽ làm được mọi sự. (Thánh Alphonsus 
Liguori)

Được Đức Giêsu sai đi giảng dạy, 
Nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành 
trang của người môn đệ (phải có tinh thần 
sống đơn sơ và thái độ không gắn bó với 
những gì không hoàn toàn cần thiết). Đức 
Giêsu còn khuyên các ông chấp nhận lòng 
hiếu khách của người ta, hoặc ra đi nếu 
người ta không đón tiếp và nghe lời các 
ông. Thánh Máccô tóm kết hoạt động của 
Nhóm Mười Hai: rao giảng kêu gọi người 
ta ăn năn sám hối, trừ quỷ, xức dầu cho 
bệnh nhân và chữa họ khỏi bệnh, nghĩa 
là nối dài chính hoạt động của Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống hằng 
ngày của con giữa muôn người là lời chứng 
sống động về một Thiên Chúa tình yêu. 
Amen.

Những người trẻ có thể 
cung hiến cho Giáo Hội 
vẻ đẹp của tuổi trẻ 
bằng cách đổi mới khả 
năng của Giáo Hội biết 
“vui mừng với những 
khởi đầu mới, hiến mình 
không dè dặt, đổi mới 
và lên đường thực hiện 
các thành tựu lớn lao 
hơn bao giờ hết”.
(Christus Vivit, số 37)
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THỨ SÁU
07.02

Lập tức, vua Hêrôđê sai thị vệ đi và 
truyền mang đầu ông Gioan tới... Nghe tin 
ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong 
một ngôi mộ.

LÀM CHỨNG

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 
14/11/2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô 
nói: “Thiên Chúa là Cha và chúng ta có 
thể tín thác nơi Người. Nói hành là giết 
người. Kitô hữu có sứ mạng làm chứng 
cho chân lý qua cách sống của mình.”

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc ông 
Gioan Tẩy Giả dám nói lên sự thật về sự 
loạn luân của vua Hêrôđê khi vua muốn 
cưới vợ của anh mình. Và ông Gioan đã trả 
giá bằng chính mạng sống của mình. Cái 
chết của ông Gioan chính là hình ảnh tiên 
trưng báo trước số phận của Đức Giêsu. 
Và như thế, cuộc đời và cái chết của ông 
Gioan đều phục vụ cho sứ mạng Tiền Hô.

Thánh Gioan Bosco mà Giáo Hội mừng 
kính hôm nay đã làm chứng cho Tin Mừng 
bằng cuộc đời của ngài qua việc: giáo dục, 
yêu thương, chăm sóc người nghèo, trẻ 
em, thiếu niên và cả những tù nhân.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để con 
dám làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời 
nhiều gian truân. Amen.

Tuần IV Thường Niên

Hc 47,2-11
Mc 6,14-29
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Đức Giêsu thấy một đám người rất đông 
thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên 
không người chăn dắt. Và Người bắt đầu 
dạy dỗ họ nhiều điều.

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Bài hát Chúa chăn nuôi tôi của nhạc sĩ 
Linh mục Kim Long có câu: “Chúa chăn 
nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ 
tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai.”

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức 
Giêsu chạnh lòng thương dân chúng, vì 
họ giống như đoàn chiên không có mục 
tử chăn dắt. Như thế, Người tỏ rõ mình là 
Mục Tử Nhân Lành. Người còn thi hành 
chức năng Ngôn Sứ, đem lại cho đoàn 
chiên lương thực thiêng liêng là Lời Chúa. 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô là hoạt động 
của Thiên Chúa đang được thể hiện giữa 
loài người hôm nay. Lời Chúa đến được 
với mọi người qua sứ vụ rao giảng của 
các tông đồ. Xuyên qua sứ vụ này, chính 
lòng thương xót của Đức Kitô, đức ái của 
Người, chiếu cố đến mọi người. Khi suy 
ngẫm về sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và 
các môn đệ ở thời kỳ khai nguyên Tin 
Mừng, thánh Máccô thấu hiểu thực tại sâu 
xa của Giáo Hội, trách nhiệm của Giáo 
Hội, những đòi hỏi mà Giáo Hội phải đáp 
ứng bằng sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con học biết 
thái độ chạnh lòng thương như Ngài đã 
từng. Amen.

THỨ BẢY
08.02

Thánh Giêrônimô Êmilianô
và Thánh Jôsêphina Bakhita 

Trinh nữ

1V 3,4-13
Mc 6,30-34
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CHÚA NHẬT
09.02

Khi ấy, Đức Giêsu nói: với các 
môn đệ rằng: “Chính anh em là muối 
cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì 
lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã 
thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng 
ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Chính anh em là ánh sáng cho 
trần gian. Một thành xây trên núi 
không tài nào che giấu được. Cũng 
chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới 
cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn 
soi chiếu cho mọi người trong nhà. 
Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải 
chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ 
thấy những công việc tốt đẹp anh em 
làm, mà tôn vinh Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời.”

Khi ngỏ lời với một cộng đoàn 
những người được thanh tẩy vào 
dịp lễ Giáng sinh, thánh Lêô Cả 
(+461) đã nói: “Hỡi người Kitô hữu, 
hãy nhận ra phẩm giá của mình.”

Sau khi công bố các mối phúc, 
Đức Giêsu nói tiếp: “Chính anh em 
là muối cho đời”, “chính anh em là 
ánh sáng cho trần gian”. Những lời 
này được ngỏ với đám đông đang 
lắng nghe Người, nhưng đồng thời 
qua họ, đó cũng là lời ngỏ với các 
Kitô hữu khắp mọi nơi, mọi thời.

Điều này có nghĩa là gì? Muối 
cho đời, ánh sáng cho trần gian… 
Ngoài ý nghĩa theo bình diện tự 
nhiên, những vật thể này còn có ý 
nghĩa sâu xa theo Kinh Thánh. Muối 

PHẨM GIÁ KITÔ HỮU
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CHÚA NHẬT V 
THƯỜNG NIÊN

Is 58,7-10
1Cr 2,1-5
Mt 5,13-16

được coi là dấu chỉ của giao ước nên được rải 
trên mọi lễ vật dâng lên Thiên Chúa, và được 
con người thời xưa gán cho vai trò làm phì 
nhiêu. Về ánh sáng, tại Israel, nó biểu trưng 
cho mặc khải cứu thế vượt thắng mọi bóng 
tối nơi dân ngoại. Vì thế, người Kitô hữu, là 
dân Israel mới, nhận lãnh sứ mạng trước mặt 
thế giới: nhờ đức tin và tình yêu, họ thúc đẩy 
và làm phong phú nhân loại.

Quả thật, cả muối lẫn ánh sáng không 
được tạo nên vì chính chúng. Người ta không 
chỉ ăn riêng muối, và cũng không nhìn thẳng 
vào mặt trời. Muối để thêm vào các món ăn 
như một thứ gia vị. Ánh sáng để làm nổi lên 
những sắc màu. Cũng thế, người môn đệ Đức 
Kitô không sống cho riêng mình, nhưng sống 
vì người khác. Điều chúng ta đã lãnh nhận là 
để trao tặng. Phải gạt bỏ lối sống cho riêng 
bản thân, phải ra khỏi mình để trở thành mọi 
sự cho người khác.

Là muối hay ánh sáng có nghĩa là chúng 
ta không sống cho riêng mình, nhưng là 
sống để phục vụ người khác. Ở một chỗ khác 
trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói về nắm men 
(Lc 13,21) cũng theo một ý tưởng như thế. 
Như Đức Kitô đã ra khỏi Chúa Cha để làm 
cho toàn thế giới dậy men (chỗi dậy), người 
Kitô hữu cũng phải ra khỏi chính mình để 
phục vụ thế giới, để loan báo Tin Mừng. Đó 
chính là sứ mạng, là phẩm giá Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình 
an và yêu mến của Chúa, để con luôn cố gắng 
dùng lời nói và hành động nhằm  góp phần 
canh tân người khác và thế giới, như sứ mệnh 
Chúa đã trao cho con. Amen.
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THỨ HAI
10.02

Họ ra khắp vùng ấy và nghe tin Đức 
Giêsu ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân 
đến đó.

TRUYỀN GIÁO

Cha xứ hỏi người đàn ông đến xưng 
tội: “Bốn mươi năm nay, ông không đến 
nhà thờ, sao hôm nay ông lại xin xưng tội 
thế?” Hối nhân đáp: “Dạ, con nghe nói 
có Mẹ Têrêsa đến thăm nên con ghé vào 
đúng lúc mẹ đang nhìn mọi người và nói 
‘Chúa yêu các bạn.’”

Có thể nói, Đức Giêsu đã thi hành sứ 
vụ rao giảng rất hoàn hảo. Người đã loan 
báo Tin Mừng bằng chính cung cách sống 
và thái độ ứng xử yêu thương đối với mọi 
người.

Mỗi Kitô hữu đều là chứng nhân của 
Chúa giữa thế gian. Việc rao giảng Lời 
Chúa cũng cần phải có một tấm lòng biết 
xót thương và quảng đại như Chúa Giêsu. 
Thế nên, người tông đồ đích thực cần có 
một cung cách phục vụ yêu thương và 
quên mình như Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ 
phục vụ người khác trên môi miệng, hay 
trên ý tưởng, nhưng là phục vụ trong hành 
động cụ thể và mau mắn. Amen.

Thánh Scholastica 
Trinh nữ

Lễ nhớ

1V 8,1-7.9-13
Mc 6,53-56
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Đức Mẹ Lộ Đức

1V 8,22-23.27-30
Mc 7,1-13

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng 
miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Nó 
sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy 
những giáo lý và những luật lệ loài người.

LUẬT THIÊN CHÚA

Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel đã 
được Thiên Chúa ban cho 10 điều luật 
để giúp dân sống tương quan với Người, 
với tha nhân và với chính mình. Qua thời 
gian, 10 điều luật đã trở thành 613 điều 
quy định và chi phối tất cả cuộc sống của 
người dân.

Luật Thiên Chúa giúp cho con người 
sống ngày càng viên mãn, hầu dẫn đưa họ 
về cuộc sống đích thực mà Thiên Chúa 
mong muốn. Thế nhưng, trải qua thời 
gian, dưới sự hướng dẫn của các kinh sư 
và người Pharisêu, dân Israel đã không 
còn sống theo tinh thần của Lề Luật mà 
chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Họ 
không nhận ra điều tinh túy mà chỉ chăm 
chú giữ những khoản luật chi li và tỉ mỉ.

Ngày hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta 
cũng đang bị cám dỗ tôn thờ Thiên Chúa 
cách hình thức, giả tạo, bằng lòng với việc 
giữ đạo cách tối thiểu chỉ để lương tâm 
yên ổn, còn lòng trí thì ở xa Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết 
sống đạo cách chân thành bằng thái độ yêu 
mến, tránh xa thói vụ hình thức, nệ luật, để 
đời sống chúng con phản ánh trung thực và 
sống động tình yêu của Chúa. Amen.

THỨ BA
11.02

Gương sáng của các 
vị thánh trẻ cho thấy 
những gì người trẻ có 
khả năng thực hiện, khi 
họ mở lòng ra để gặp gỡ 
Chúa Kitô.
(Christus Vivit, số 49)
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THỨ TƯ
12.02

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong 
con người lại làm cho con người ra ô uế 
được; nhưng chính cái từ con người xuất 
ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

BÊN TRONG, BÊN NGOÀI

Theo sách Lêvi, luật liên quan đến cái 
thanh sạch và ô uế chỉ dựa vào những quy 
định bên ngoài mà không liên quan gì đến 
bên trong lòng người. Đây được xem là 
mặt tiêu cực của luật phụng tự Israel.

Đức Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, 
đã định nghĩa lại thế nào là thanh sạch 
và ô uế. Người coi trọng con người, đặt 
con người vào trung tâm sứ vụ; còn người 
Pharisêu thì coi trọng luật lệ, hình thức, 
đến nỗi khiến họ trở thành nô lệ cho luật. 
Qua điều này, Đức Giêsu mời gọi họ hãy 
thanh tẩy cõi lòng bên trong hơn là chỉ 
chú tâm vào những điều luật bên ngoài. 

Thánh Agatha là người trinh nữ khôn 
ngoan đã làm rạng danh Chúa Kitô qua 
việc hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa. 
Dù nhiều lần bị quan trấn Quintianô dụ 
dỗ, trấn áp, tra tấn dã man, nhưng thánh 
nhân vẫn một mực trung kiên với Chúa 
cho đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết 
đào luyện tâm hồn mình nên thánh thiện, 
đạo đức, để có thể mang tình yêu thương 
chân thành của Chúa đến với mọi người. 
Amen.

Tuần V Thường Niên

1V 10,1-10
Mc 7,14-23
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THỨ NĂM
13.02

Tuần V Thường Niên

1V 11,4-13
Mc 7,24-30

Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị 
quỷ ám, vừa nghe nói đến Đức Giêsu, liền 
sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy 
Lạp, thuộc xứ Xyri.

ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT

Công đồng Vaticanô II khẳng định: 
“Mọi người đều được tạo dựng giống hình 
ảnh Thiên Chúa, Đấng đã ‘từ một người 
làm ra tất cả nhân loại cư ngụ trên khắp 
mặt đất’ và tất cả đều được mời gọi hướng 
tới cùng một cứu cánh duy nhất là chính 
Thiên Chúa.”

Sau hành trình rao giảng, Đức Giêsu đã 
mệt mỏi. Người lui về một nơi tĩnh lặng để 
nghỉ ngơi. Ở đây, Người gặp người đàn bà 
ngoại giáo đến xin Người trừ quỷ cho con 
gái bà. Không hề khước từ, Đức Giêsu đã 
đáp lại lời thỉnh cầu của bà, dù bà không 
thuộc cộng đoàn Do Thái giáo.

Người Kitô hữu cũng phải biết noi 
theo Đức Giêsu để can đảm vượt ra khỏi 
rào cản của văn hóa, của ranh giới địa lý 
để học cho được cách hành xử vượt biên 
cương. Không có quan niệm “người ngoại 
quốc” hay “người xa lạ” trong não trạng 
của người Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để chúng 
con biết cộng tác vào công cuộc loan báo 
Tin Mừng của Chúa và cùng nhau xây 
dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
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THỨ SÁU
14.02

Người kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt 
ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng 
mà bôi vào lưỡi anh.

ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, 
bệnh tật trong quan điểm của người Israel 
xưa là hậu quả của tội lỗi. Thế nên, việc 
Đức Giêsu chữa lành không chỉ làm cho 
họ thoát khỏi bệnh tật thể lý mà còn chữa 
lành cả tâm hồn của họ nữa.

Bệnh câm điếc của người đàn ông trong 
Tin Mừng hôm nay được Đức Giêsu chữa 
theo một cách thức rất đặc biệt. Người đưa 
anh ta ra khỏi đám đông, chạm vào lưỡi 
và lỗ tai để chữa lành. Tách anh ra khỏi 
đám đông, Người gặp gỡ anh trong tương 
quan cá nhân. Chạm vào anh, Người chỉ 
ra khiếm khuyết của bản thân anh và đã 
chữa lành. Trong cuộc gặp gỡ thân tình 
này, bệnh nhân đã để cho Đức Giêsu dẫn 
dắt, đụng chạm vào mình, và nhờ thế, anh 
được chữa lành.

Ngày hôm nay, chính chúng ta cũng 
phải kêu cầu Chúa mở tai và miệng lưỡi để 
có thể nghe thấy những nhức nhối, khao 
khát, ưu tư của tha nhân và mạnh dạn rao 
giảng Tin Mừng có sức cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho chúng 
con bị câm điếc tâm hồn. Xin cho chúng con 
nghe được tiếng của Chúa, để môi miệng 
chúng con không ngớt lời ca ngợi tình yêu 
Chúa mãi mãi. Amen.

Thánh Cyrillô, Đan sĩ  
và Thánh Mêthôđiô, Giám mục 

Lễ nhớ

1V 11,29-32; 12,19
Mc 7,31-37
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Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời 
tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các 
ông dọn ra.

TRAO BAN Ý NGHĨA

Theo Asiaone, tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc 
cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với 
khoảng 40 người tự kết thúc mạng sống 
mình mỗi ngày. Phần đông trong số họ là 
những người còn trẻ, thành đạt, nổi tiếng 
và giàu có.

Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra 
nhiều không chỉ để nuôi sống mà còn trao 
ban cho dân chúng ý nghĩa đích thực của 
đời sống. Người làm phép lạ để hướng tâm 
hồn họ trở về với Người, là nguồn mạch 
sự sống đích thực. Người chính là Đấng 
Mêsia đến để tiêu diệt sự chết và tội lỗi, 
hầu dẫn đưa con người về với Thiên Chúa. 

Con người được ban cho hai món quà 
vô giá là sự sống và tình yêu. Cả hai đều 
xuất phát từ Thiên Chúa, hay nói cách 
khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự 
sống và tình yêu.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng 
con nhận ra chính Ngài là nguồn sống, là ý 
nghĩa đích thực, là niềm hy vọng chắc chắn 
cho tương lai mai hậu của chúng con. Amen.

THỨ BẢY
15.02

Tuần V Thường Niên

1V 12,26-32; 13,33-34
Mc 8,1-10

Qua sự thánh thiện 
của giới trẻ, Giáo Hội 
có thể đổi mới nhiệt 
tâm thiêng liêng và 
sức sống tông đồ của 
mình. Dầu thơm thánh 
thiện phát sinh từ 
cuộc sống tốt đẹp của 
rất nhiều người trẻ có 
thể chữa lành các vết 
thương của Giáo Hội và 
thế giới, đưa chúng ta 
trở lại với tình yêu viên 
mãn mà chúng ta luôn 
được mời gọi hướng tới: 
những vị thánh trẻ gợi 
hứng để chúng ta trở 
về với tình yêu đầu tiên 
của chúng ta.
(Christus Vivit, số 50)
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CHÚA NHẬT
16.02

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn 
đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, 
nếu anh em không ăn ở công chính 
hơn các kinh sư và người Pharisêu, 
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh 
em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: 
Chớ giết người; ai giết người, thì đáng 
bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo 
cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh 
em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Anh 
em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại 
tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em 
biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà 
thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại 
tình với người ấy rồi. Anh em còn 
nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ 
bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với 
Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho 
anh em biết: Đừng thề chi cả. Nhưng 
hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì 
phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là 
do ác quỷ.”

Ai trong chúng ta ít nhiều cũng 
có lúc phải đắn đo nghĩ suy để đưa 
ra một chọn lựa nền tảng cho đời 
sống của mình. Nếu chọn sống theo 
lời giáo huấn của Đức Giêsu, chọn 
Nước Trời làm gia nghiệp, chúng 
ta sẽ gặp không ít những khó khăn 
và thử thách. Trái lại, nếu chọn thế 
gian và những dục vọng của nó 
nhằm thỏa mãn những đam mê và 
khát vọng vô độ của mình, chúng ta 

SỐNG CÔNG CHÍNH
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CHÚA NHẬT VI 
THƯỜNG NIÊN

Hc 15,15-20
1Cr 2,6-10
Mt 5,17-37

sẽ dễ dàng đánh mất lương tâm nền tảng mà 
Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta, đó là 
tìm kiếm chân lý đích thực để hoàn thiện bản 
thân.

Trong xã hội của chúng ta bây giờ, nhiều 
người chọn “tốt nước sơn hơn tốt gỗ”. Những 
điều vốn bị coi là trái luân thường đạo lý, lại 
được mặc cho một bộ cánh màu mè, và trở 
thành cánh cửa dẫn đến thành công.

Thiên Chúa dạy chúng ta sống công chính 
để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Sống 
công chính là gì? Thưa, là sống theo lề luật 
Chúa, theo lẽ phải và theo tiếng lương tâm 
của mình. Đây cũng chính là đòi hỏi dành 
cho những ai muốn theo Đức Giêsu. Thật 
khó khăn để thực hiện những điều này, vì 
dường như những điều ấy trái ngược với lối 
sống của xã hội ngày nay – một xã hội thực 
dụng, coi thường sự sống, phóng túng trong 
tình dục và ưa chuộng gian dối. 

Chúng ta sẽ trở nên lạc lõng, chả giống ai, 
thậm chí bị vùi dập nếu cố gắng sống theo 
lời Đức Giêsu dạy. Ta phải làm sao đây? Câu 
trả lời là chính gương của Đức Giêsu, Người 
dám đi ngược lại với thế mạnh của đám đông. 
Chúng ta, những người con, người môn đệ 
của Đức Giêsu, chúng ta được nâng đỡ bởi 
Thần Khí và ân sủng, nên chẳng có gì phải 
sợ hãi khi sống công chính, ăn ngay ở lành 
để trở thành những chứng nhân cho sự thật. 

Lạy Chúa Giêsu, xin chở che nâng đỡ, để 
giữa thế gian đầy tội lỗi, gian dối, chúng con 
trở nên hình ảnh sống động của Chúa là Đấng 
Công Chính. Amen.
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THỨ HAI
17.02

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi 
bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ 
không được một dấu lạ nào cả.

DẤU LẠ Ở ĐÂU?

Phi hành gia Mike Hopkin, khi quan 
sát địa cầu từ tàu vũ trụ, đã nói rằng: “Khi 
nhìn ngắm trái đất và chiêm ngưỡng tất cả 
vẻ đẹp của vũ trụ, bạn không khó để nhận 
ra có bàn tay quyền năng mạnh mẽ đã tạo 
nên chúng”.

Đức Giêsu đã thực hiện rất nhiều dấu 
lạ, nhưng đám đông dân chúng vẫn cứng 
lòng, vậy nên có làm thêm dấu lạ khác 
nữa cũng vô ích. Đó là lý do Người từ 
chối yêu cầu của họ. Nếu bạn đang chờ 
đợi những dấu lạ để tin, hay kiện cường 
đức tin, thì hãy nhìn lại cuộc sống của 
mình, bạn sẽ thấy chung quanh đều là 
những dấu lạ: trật tự vận hành của vũ trụ, 
thiên nhiên, những vi tế bào trong cơ thể 
chúng ta… hay việc chúng ta được sinh 
ra là con người, con của Chúa. Tất cả đều 
là dấu lạ. Chúng ta hãy noi gương thánh 
Scholastica, người đã sống một cuộc đời 
đạo hạnh và trở thành “dấu lạ” của Chúa 
giữa thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con 
nhận biết Chúa nơi mọi sự và trong mọi 
người. Amen.

Tuần VI Thường Niên

Gc 1,1-11
Mc 8,11-13
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Tuần VI Thường Niên

Gc 1,12-18
Mc 8,14-21

Anh em phải coi chừng, phải đề phòng 
men Pharisêu và men Hêrôđê!

HƯ DANH

Trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện 
thánh Mácta, ngày 5/11/2018, Đức Thánh 
cha Phanxicô nhắc nhở mọi người rằng: 
“Ham thích hư danh và tự hào cho rằng 
mình trổi vượt hơn người khác sẽ phá hủy 
cộng đoàn”. 

Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ phải 
đề phòng men Pharisêu và Hêrôđê. Thứ 
men ấy chính là những chiều hướng xấu 
nơi con người như: ích kỷ, hám danh, 
thích nổi bật, tự coi mình là công chính 
hơn người khác… Thứ men ấy sẽ phá hủy 
tình liên đới, yêu thương, chia sẻ giữa con 
người với nhau. Khi đạt được thành công, 
chúng ta hãy mang lấy tâm tình khiêm 
tốn, vì tất cả mọi sự đều là ân ban của 
Thiên Chúa, chứ không phải tự sức chúng 
ta. Chúng ta chỉ là những đầy tớ vô duyên, 
bất tài và chỉ làm những việc bổn phận mà 
thôi.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho 
chúng con được ơn chữa lành những căn 
bệnh trong tâm hồn, kẻo chúng con phải xa 
lìa Chúa và làm rạn nứt mối tương quan với 
anh chị em. Amen.

THỨ BA
18.02
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THỨ TƯ
19.02

Anh có thấy gì không?

MÙ HAY KHÔNG MÙ?

Năm 2011, một câu chuyện thương tâm 
xảy ra ở Trung Quốc khiến nhiều người 
phẫn nộ: bé Yue Yue, 2 tuổi, bị chiếc xe tải 
cán qua người. Em bị thương nặng và nằm 
bất động, điều đáng nói là thái độ vô cảm 
của những người qua đường, họ không 
mảy may động lòng giúp đỡ. Chưa hết, 
sau đó, em còn bị một chiếc xe tải khác 
cán qua.

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy 
may mắn vì mình không bị khiếm thị như 
anh mù ở Bếtxaiđa. Nhưng, liệu chúng 
ta có “sáng” thật sự chăng? Đức Giêsu 
hỏi anh mù: “Anh có thấy gì không?” Có 
lẽ, Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta: 
Con có thấy gì không? Có thấy tình yêu 
Ta dành cho con? Có thấy những anh chị 
em đang đau khổ bên cạnh con? Có thấy 
hiện trạng linh hồn cũng như lối sống của 
con hay không? Khi trả lời được những 
câu hỏi ấy, chúng ta mới thực sự xác định 
được “đôi mắt” mình có bị mù hay không.

Lạy Chúa Giêsu, xin khai sáng cho 
chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành 
cho mỗi người chúng con, biết san sẻ niềm 
vui nỗi buồn với anh chị em và biết thống 
hối vì những lầm lỗi thiếu sót của bản thân. 
Amen.

Tuần VI Thường Niên

Gc 1,19-27
Mc 8,22-26 
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THỨ NĂM
20.02

Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị 
các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, 
bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.

QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG

Malala Yousafzai, một thiếu nữ 
Pakistan, bị phong trào Hồi giáo cực đoan 
Taliban dọa giết chết, vì dám vận động 
đòi quyền đến trường cho các bé gái ở đất 
nước mình. Cô bị bắn vào đầu khi đang 
ngồi trên xe buýt gần nhà. Một năm sau 
đó, tức năm 2014, sức khỏe của cô dần hồi 
phục. Cô được trao tặng giải Nobel Hòa 
Bình danh giá. 

Để đạt được một thành công, chúng ta 
phải cố gắng khổ luyện và trải qua nhiều 
thử thách, sóng gió. Thói thường, ai cũng 
thích được “ngồi mát ăn bát vàng”, chứ 
không muốn “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”. 
Thói xấu ấy dễ làm cho chúng ta sử dụng 
những phương tiện xấu để đạt được mục 
đích của mình. Những vấn nạn như: chạy 
việc, chạy trường, mua bằng cấp… ngày 
nay trở nên phổ biến, gây nhiễu loạn xã 
hội, thật giả lẫn lộn. Chúng ta cần noi 
gương Đức Giêsu: Dầu là Con Thiên 
Chúa, Người cũng đã chấp nhận trải qua 
bao đắng cay, đau khổ mới đạt đến vinh 
quang Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết 
hướng nhìn lên Chúa để sẵn sàng đón nhận 
mọi gian nan khốn khó và xây dựng đời 
mình bằng những giá trị chân chính. Amen.

Tuần VI Thường Niên

Gc 2,1-9
Mc 8,27-33

Đấng Phục Sinh mong 
ước được cùng đi với 
mỗi người trẻ, đón 
nhận những kỳ vọng 
của người trẻ, thậm chí 
cả những thất vọng và 
hy vọng của người trẻ, 
ngay cả những gì không 
thích hợp. Chúa Giêsu 
cùng đi, lắng nghe và 
chia sẻ. 
(Tài liệu kết thúc THĐGM 
về Giới trẻ, số 5)
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THỨ SÁU
21.02

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, 
vác thập giá mình mà theo.

TỪ BỎ

Ngày 26/6/2018, cơ quan Nội chính 
Hoàng gia Nhật Bản loan tin công chúa 
Ayako quyết định cưới Kei Moriya, một 
thường dân. Với quyết định này, công 
chúa Ayako sẽ phải từ bỏ tư cách hoàng 
gia của mình, chiếu theo luật Hoàng gia 
Nhật Bản.

Nhiều người hiểu sai nghĩa của chữ 
“từ bỏ” mà Đức Giêsu mời gọi. Họ cho 
rằng từ bỏ nghĩa là bỏ cuộc hay thoái thác 
trước những khó khăn gian khổ. Ta cần 
hiểu rằng, từ bỏ nghĩa là hy sinh những gì 
thuộc về bản thân mình vì một điều khác 
tốt đẹp, cao cả hơn. 

Hai thánh Cyrillô và Mêthôđiô là 
những bậc khôn ngoan, đã vâng nghe lời 
Đức Giêsu, từ bỏ tất cả để sống một đời 
nhiệm nhặt và hy sinh phục vụ; để rồi 
nhận được phần thưởng lớn lao hơn mọi 
sự ở trần gian, đó là Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết 
hy sinh từ bỏ mọi thứ thuộc về mình để chỉ 
sống vì tình yêu Chúa và tha nhân. Amen.

Tuần VI Thường Niên

Gc 2,14-24.26
Mc 8,34 – 9,1 
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THỨ BẢY
22.02

Gia đình tiếp tục là 
điểm quy chiếu chính 
cho người trẻ. Con cái 
đánh giá cao tình yêu 
và sự quan tâm của 
cha mẹ, mối liên hệ gia 
đình rất quan trọng đối 
với các em, và đến lượt 
các em, các em hy vọng 
sẽ thành công trong 
việc thiết lập một gia 
đình. 
(Tài liệu kết thúc THĐGM 
về Giới trẻ, số 32)

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là 
Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, 
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền 
lực tử thần sẽ không thắng nổi.

HỘI THÁNH CỦA CHÚA

Đức ông Polgallo đã từng nhận xét về 
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI rằng: Khi đi 
công du ở bất cứ đâu, ngài đều hòa mình 
với mọi người, mà quên hết những vất vả, 
lo âu, thức khuya dậy sớm, và kể cả nguy 
hiểm đến tính mạng. Đức Phaolô VI luôn 
động viên những người tháp tùng ngài 
rằng: “Tất cả vì Hội Thánh! Vì Hội Thánh!”

Thánh Phêrô được Đức Giêsu tuyển 
chọn trong số các tông đồ. Đồng thời, 
Người trao phó cho ngài trọng trách lãnh 
đạo Hội Thánh do chính Người thiết lập. 
Khi cử hành lễ kính Tông Tòa thánh Phêrô, 
Giáo Hội đang tuyên xưng cách long trọng 
về quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng, 
vị kế nhiệm thánh Phêrô, người hướng 
dẫn tối cao của toàn thể Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho Đức Giáo 
hoàng Phanxicô sức khỏe, sự khôn ngoan, 
và lòng nhiệt thành, để ngài tiếp tục lèo lái 
con thuyền Hội Thánh tiến về Quê Trời. 
Amen.

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ 
Lễ kính

1Pr 5,1-4
Mt 16,13-19
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CHÚA NHẬT
23.02

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: 
Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn 
Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống 
cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má 
bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái 
ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy 
áo trong của anh, thì hãy để cho nó 
lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh 
đi một dặm, thì hãy đi với người ấy 
hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn 
vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy 
yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu 
kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 
ngược đãi anh em. Như vậy, anh em 
mới được trở nên con cái của Cha 
anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người 
cho mặt trời của Người mọc lên soi 
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và 
cho mưa xuống trên người công chính 
cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh 
em yêu thương kẻ yêu thương mình, 
thì anh em nào có công chi? Ngay cả 
những người thu thuế cũng chẳng 
làm như thế sao? Nếu anh em chỉ 
chào hỏi anh em mình thôi, thì anh 
em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả 
người ngoại cũng chẳng làm như thế 
sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, 
như Cha anh em trên trời là Đấng 
hoàn thiện.
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CHÚA NHẬT VII 
THƯỜNG NIÊN

Lv 19,1-2.17-18
1Cr 3,16-23
Mt 5,38-48

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta từng nói: 
“Vâng, tôi có nhiều lầm lỗi và thất bại của 
con người… Nhưng Thiên Chúa vẫn cúi 
xuống để sử dụng ta, bạn và tôi, để ta là tình 
yêu và lòng thương xót của Người trên thế 
gian này…”

Quả thật, con người vốn dĩ là thụ tạo 
yếu đuối, bất toàn của Chúa. Không ai trên 
thế giới này vỗ ngực tự cho mình là người 
hoàn hảo, không bao giờ mắc phải sai lầm 
hay thiếu sót. Nhưng khi tự nhận biết những 
khiếm khuyết bản thân, không phải để chúng 
ta nhốt mình trong vỏ ốc của phận người 
tội lỗi, cho bằng chúng ta cảm nghiệm sâu 
xa hơn tình yêu Thiên Chúa, Đấng giàu lòng 
bao dung, tha thứ. 

Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta trở nên 
những Kitô hữu hoàn thiện. Hoàn thiện là 
biết tránh xa tội lỗi, biết cải biến chính mình 
mỗi ngày để trở nên giống Đức Giêsu, mẫu 
gương của sự hoàn thiện. Đức Giêsu muốn 
chúng ta thực thi luật yêu thương cách hoàn 
hảo: Không những phải yêu thương người 
thân cận, mà còn phải đoái nhìn đến và cầu 
nguyện cho những kẻ thù ghét chúng ta. Có 
như vậy, ngay trong giáo xứ, khu họ, gia đình 
của mình, mỗi người chúng ta sẽ trở nên 
chứng nhân của một vị Thiên Chúa thiện hảo 
và giàu tình thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi 
ngày biết hoàn thiện bản thân mình để ngày 
càng trở nên giống như Ngài. Amen.

HÃY NÊN HOÀN THIỆN
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THỨ HAI
24.02

“Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin 
chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng 
tôi.” Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: 
nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với 
người tin.”

CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Thánh Gioan Don Bosco đã thành 
lập một hội dòng mang tên ngài – Dòng 
Salêdiêng Don Bosco. Linh đạo của dòng 
là giáo dục và chăm sóc những thanh 
thiếu niên bị bỏ rơi, bất hạnh. Chạnh lòng 
thương trước những số phận lang thang, 
bụi đời đáng thương, cha thánh đã nguyện 
hứa với Chúa sẽ sống vì giới trẻ nghèo cho 
đến hơi thở cuối cùng. Ngài nói: Da mihi 
animas, cetera tolle, nghĩa là, xin cho con 
các linh hồn, còn mọi sự khác, xin lấy đi.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người 
chúng ta cũng biết năng chạy đến kết hiệp 
và cầu xin lòng thương xót Chúa. Đồng 
thời trong cuộc sống, chúng ta cần biết 
chạnh lòng thương trước những mảnh đời 
bất hạnh, túng nghèo hơn chúng ta. Có 
như thế, phần thưởng dành cho chúng ta 
ở trên trời thật lớn lao. Vì Đức Giêsu đã 
hứa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ 
sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (x. Mt 5, 7)

Nguyện xin lòng thương xót Chúa thánh 
hóa những tâm hồn nguội lạnh, yếu đuối 
của chúng con. Nhờ thế, chúng con biết xót 
thương và giúp đỡ tha nhân. Amen.

Tuần VII Thường Niên

Gc 3,13-18
Mc 9,14-29
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Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải 
làm người rốt hết, và làm người phục vụ 
mọi người. 

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

Đức cha Gioan Cassaigne, tên Việt Nam 
là Gioan Sanh (1895-1973). Từ 1941-1955, 
Ngài được tấn phong và được cắt cử làm 
giám mục Tông Tòa Giáo phận Sài Gòn. 
Sau 15 năm trong cương vị Chủ Chăn tại 
Sài Gòn, Ngài viết đơn xin từ chức, tình 
nguyện về sống và phục vụ những bệnh 
nhân phong cùi ở Di Linh - Lâm Đồng, 
trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hẹp. Không 
chức vị cao sang, không nhà cao cửa rộng, 
Ngài đã dành trọn trái tim và cuộc đời mà 
khiêm tốn phục vụ những số phận khốn 
khổ, đáng thương.

Lời Đức Giêsu hôm nay nhắc nhở 
chúng ta về cung cách khiêm nhường khi 
phục vụ mọi người. Theo đó, người đứng 
đầu cần phải có hai yếu tố: phải là người 
nhỏ nhất và biết phục vụ mọi người. Như 
nội dung của bài hát Bài ca phục vụ quen 
thuộc: “Phục vụ là hy sinh, phục vụ là 
quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, 
phục vụ ân nghĩa không chờ, phục vụ vì 
Chúa Kitô.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết 
hết lòng phụng sự Chúa và khiêm tốn phục 
vụ tha nhân. Amen.

THỨ BA
25.02

Tuần VII Thường Niên

Gc 4,1-10
Mc 9, 30-37

Bằng nhiều cách, những 
người trẻ ngày nay nói 
với chúng ta: “Chúng 
con muốn thấy Chúa 
Giêsu” (Ga 12,21), do 
đó biểu lộ mối quan 
tâm thánh thiêng này, 
là điều đặc trưng cho 
tâm hồn của mỗi con 
người: “Ao ước tìm kiếm 
tâm linh, khao khát gặp 
gỡ Thiên Chúa, khắc 
khoải về tình yêu.” 
(Tài liệu kết thúc THĐGM 
về Giới trẻ, số 50)
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THỨ TƯ
26.02

Đức Giêsu dạy: “Khi cầu nguyện, hãy 
vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện 
cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi 
kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt 
những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện được xem là phương thế 
hiệu quả nhất để giúp các tín hữu sống 
thân mật và kết hiệp với Chúa. Lời cầu 
nguyện càng tha thiết và thầm lặng càng 
tỏ lộ mối liên hệ mật thiết sâu xa với 
Chúa. Thánh Cyprianô đã từng nói: “Khi 
cầu nguyện chúng ta phải hết sức thành 
tâm. Chúng ta hãy gạt bỏ mọi tư tưởng 
trần gian và đừng để tâm hồn tưởng nghĩ 
tới bất cứ sự gì khác ngoài đối tượng của 
những lời cầu nguyện.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức 
Giêsu nhấn mạnh đến sự kín đáo khi 
ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay và cầu 
nguyện là hành vi đối thoại với Thiên 
Chúa. Vì thế, nó cần được thực hiện một 
cách riêng tư, trong thầm lặng với Thiên 
Chúa. Nó củng cố tình thân hay sự tương 
giao giữa con người với Thiên Chúa.

Người tín hữu được mời gọi sống tâm 
tình cầu nguyện với một con tim khiêm 
tốn, trong sạch, tin tưởng và ngay thẳng. 
Nhờ đó, họ mới thực sự gặp được Chúa 
trong tâm hồn, để được thổ lộ tâm tình.

Lạy Chúa, nhờ cầu nguyện, xin cho con 
gặp được con người thật của con và khuôn 
mặt thật của Chúa. Amen.

LỄ TRO

Ge 2,12-18
2Cr 5,20-6,2

Mt 6,1-6.16-18
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THỨ NĂM
27.02

Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải 
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng 
ngày mà theo.”

VÁC THẬP GIÁ

Có một người kia được Chúa cho vác 
một cây thập giá. Nhưng anh ta không 
chịu nổi, anh đến xin Chúa cho đổi cây 
thập giá khác. Chúa bằng lòng và trả lời: 
“Ngoài nghĩa địa có vô số thập giá đủ loại. 
Con cứ ra đó, muốn chọn cây nào tùy thích.” 

Thích sướng ngại khổ, tham sống sợ 
chết là lẽ thường tình của con người. Ai lại 
chẳng muốn đời mình không phải đương 
đầu với gian nan trắc trở. Là Kitô hữu, 
nhưng chúng ta cũng không ra ngoài tâm 
trạng đó. Lắm lúc chúng ta muốn sống 
đạo một cách khỏe khoắn, không phải 
nhọc công gắng sức, không phải hy sinh 
khổ chế.

Hôm nay, Chúa muốn chúng ta xem lại 
cách thức chúng ta sống đạo hằng ngày. 
Chúng ta có thật sự sống theo tinh thần 
của Tin Mừng không? Chúng ta có thật sự 
sống chết vì đức tin không?

Lạy Chúa, xin thanh luyện chúng con 
trở thành những tông đồ trung kiên vác 
thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa. Amen.

Thứ Năm sau Lễ Tro

Đnl 30,15-20
Lc 9,22-25
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THỨ SÁU
28.02

Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc 
cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở 
với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem 
đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

NIỀM VUI CÓ CHÚA

Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, 
số 1, Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng 
định: “Niềm vui của Phúc Âm tràn ngập 
tâm hồn và đời sống của tất cả những ai 
gặp gỡ Chúa Giêsu.”

Trong truyền thống Cựu Ước, con 
người cảm thấy xa cách Thiên Chúa, một 
Thiên Chúa tương giao với dân chúng 
bằng lời của Người qua miệng các ngôn 
sứ. Sang thời Tân Ước, Đức Giêsu đến và 
phá tan khoảng cách đó. Người cho con 
người nhận biết về một Thiên Chúa hiện 
diện sống động giữa cuộc đời. Có Đức 
Giêsu, con người giờ đây diễn tả một niềm 
vui, niềm hạnh phúc và bình an rạng ngời. 

Là con cái của Giáo Hội, chúng ta đang 
được tham dự tiệc cưới của Đức Kitô và 
Giáo Hội. Giáo Hội lữ hành vẫn còn mang 
nơi mình những vết tích và khuyết điểm 
của con người. Giáo Hội đang kêu gọi mọi 
người thanh tẩy và canh tân để Giáo Hội 
ngày càng xứng đáng trở nên hiền thê của 
Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm 
nghiệm được niềm vui có Chúa trong từng 
ngày sống của mình. Amen.

Thứ Sáu sau Lễ Tro

Is 58,1-9a
Mt 9,14-15
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Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không 
cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi 
không đến để kêu gọi người công chính, mà 
để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

ĐỪNG BỎ RƠI

Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: “Căn 
bệnh trầm trọng nhất của thời đại hôm nay 
không phải là bệnh phong hủi hay bệnh lao, 
mà là sự cảm nhận bị ruồng bỏ”.

Người Do Thái xua đuổi, xa lánh những 
kẻ bị phong cùi, người tội lỗi, những kẻ 
cô thế cô thân, nhưng Đức Giêsu lại đến 
với họ. Đức Giêsu không phân biệt đối xử, 
Người muốn dành cho kẻ bị loại trừ một 
sự quan tâm đặc biệt, giúp họ làm lại cuộc 
đời. 

Đức Giêsu muốn chúng ta đừng lãng 
quên người tội lỗi, người yếu thế, những 
người nghèo hèn vô danh. Đừng dễ dàng 
đặt họ ra đằng sau. Đừng dễ dàng gạt bỏ 
họ ra khỏi cuộc đời mình. Hãy quan tâm 
và giúp họ tìm được tình yêu Thiên Chúa 
bằng chính những hành động cụ thể của 
mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một 
quả tim rộng lớn, một tấm lòng quảng đại, 
để chúng con biết tha thứ và cảm thông với 
những người xung quanh chúng con. Amen.

THỨ BẢY
29.02

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Is 58,9b-14
Lc 5,27-32

Ngày nay, Thiên Chúa 
đang nói với Hội Thánh 
và thế giới qua giới trẻ, 
óc sáng tạo và cam kết 
dấn thân của các em, 
cũng như qua những 
đau khổ và các yêu cầu 
giúp đỡ của các em. 
(Tài liệu kết thúc THĐGM 
về Giới trẻ, số 64)


