GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
SACRED HEART OF JESUS CHRIST

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R.
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006
ĐT. 972-446-3461
Khẩn cấp 520-465-4414
Fax 972-446-9551
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.
Carrollton, TX 75006
www.thanhtamdallas.org
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
và 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30 (chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vụ để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 13 NĂM 2019-Mar 31, 2019 - CN IV MÙA CHAY - NĂM C

TÂM THƯ MỤC VỤ
CHÚNG TA ĂN MỪNG
Kính thưa Quý ÔB và ACE,

trong sự tín thác và khiêm nhường.

Dụ ngôn chúng ta nghe trong bài Tin mừng
là phần rất đẹp và tuyệt vời mà chúng ta có
được trong những trang sách mạc khải của
Kinh Thánh. Chúa Giêsu mạc khải cho
chúng ta biết Thiên Chúa là người Cha đầy
lòng thương xót và luôn sẵn lòng tha thứ
phục hồi cho mọi người tìm về với Chúa

Trong bài dụ ngôn, người con thứ đã xem thường người cha. Anh đã đòi phần
gia nghiệp của mình khi người cha còn đang sống. Anh đã phung phí tiền của,
rồi dần dần rơi vào tình trạng bi đát, khốn cùng, mất dần nhân phẩm của chính
mình.
Anh đã hồi tâm và nhận ra những sự quí giá có được trong nhà cha mình. Anh
quyết tâm trở về với cha và xưng thú tội lỗi sai trái phản nghịch của mình.
Nhưng chúng ta biết người cha đã không trách người con mà đã vui mừng khi
thấy anh trở về từ đàng xa. Ông đã biểu lộ tình thương và niềm vui khi hôn anh,
phục hồi chức vị người con trong gia đình cho anh. Còn đặc biệt hơn nữa, ông ra
lệnh giết bò, giết chiên để ăn mừng bày tỏ người con đã về lại với mái ấm gia
đình.
Đây là hình ảnh niềm vui lớn lao của Thiên Chúa dành cho mọi tội nhân trở về
với Ngài. Ngài không bao giờ bỏ rơi người tội lỗi. Thiên Chúa tha thiết mong
chờ từng người tội lỗi trở về để Ngài tỏ lòng quảng đại thương xót tha thứ, phục
hồi và canh tân. Cho dầu tội lỗi xúc phạm tới đâu nhưng một khi người tội lỗi
bày tỏ lòng sám hối muốn trở về là dịp cho Thiên Chúa thi thố lòng thương xót
bao la của Ngài.
Ngài muốn mọi tấm lòng cùng chung trái tim và niềm vui khi có người tội lỗi trở
về. Người nào có Thiên Chúa ở cùng và có tấm lòng trái tim của Thiên Chúa thì
cũng phải vui mừng khi thấy người tội lỗi trở về.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu để chúng ta và biết bao người tội lỗi luôn mau
chóng sám hối trở về với Chúa để đón nhận lòng thương xót bao la của Chúa
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
31-3: Chúa Nhật IV Mùa Chay
1-4: Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
2-4: Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
3-4: Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
4-4: Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
5-4: Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
6-4: Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
7-4: Chúa Nhật V Mùa Chay

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG
4/2019
Ý chung: Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những
người cộng tác của họ tại các nơi đang diễn ra chiến tranh.
Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người hoạt
động nhân đạo tại các nơi đang diễn ra chiến tranh, là
những người chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để cứu
giúp những người khác.

CHA XỨ VÀ THẦY PHÓ TẾ DỰ WORKSHOP CỦA
NHÀ DÒNG
Chúa nhật, ngày 24/3/2019: Giáo xứ nhận được $7,017
(bao gồm $5,445 trong phong bì, $1,385 không phong bì Cha xứ và thầy Phó tế sẽ dự chương trình workshop của
nhà dòng ở Houston từ thứ Hai – thứ Năm, ngày 1và $187 của Thiếu Nhi).
4/4/2019. Sẽ có các linh mục khác đến dâng lễ chiều cho
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng
giáo dân vào các chiều thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư.
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại.
CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG
ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU MỘT SỐ NGÀY
Giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5:30 pm thứ
Vì cha xứ cần giúp giải tội cho các xứ đạo nên các thánh
Năm, ngày 4/4/2019, trước khi cử hành thánh lễ lúc 6:30
lễ chiều sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 6:00 pm của
pm.
ngày: Thứ Năm (ngày 21/3), thứ Năm (ngày 11/4), thứ Tư
SINH HOẠT THÁNG 4 CỦA ĐOÀN LIÊN MINH
(ngày 17/4).
THÁNH TÂM
MỘT SỐ VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC MÙA
Đoàn LMTT kính mời quý vị Cố vấn, quý đoàn viên tham
CHAY
dự:
1. Hàng tuần tại nhà thờ vào thứ Sáu trước khi giờ lễ - Thánh lễ và chầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng ngày
chiều có đi đàng thánh giá.
5/4/2019.
2. Nên thực hành việc ăn chay, hãm mình, hy sinh, cầu - Buổi họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ lúc 9
nguyện.
giờ sáng thứ Bảy ngày 6/4/2019.
3. Có việc hy sinh cụ thể theo thói quen tốt của giáo xứ
CHÚC MỪNG GIÁO DÂN NHẬN GIẢI THƯỞNG
là dành tiết kiệm $1.00/ngày để giúp cho người
BISHOP’S AWARD
nghèo tại Việt Nam.
Xin chúc mừng ông Nguyễn Thế Sức John và bà Trần
NGÀY GIẢI TỘI MÙA CHAY
Lực (bà Điền) đã được nhận phần thưởng Bishop’s Award
Giáo xứ có ngày giải tội trong mùa chay vào thứ Sáu, vào thứ Bảy, ngày 31/3/2019 tại nhà thờ Chính tòa của
Giáo phận Dallas.
ngày 5/4/2019 vào lúc 7:00 pm-9:00 pm.
BÁO CÁO TÀI CHÁNH

TĨNH TÂM MÙA CHAY CỦA GIỚI TRẺ
Tại giáo xứ có cuộc tĩnh tâm mùa chay dành cho giới
trẻ, từ 13 tuổi trở lên, vào thứ Bảy, ngày 6/4/2019 từ
9:00 pm – 2:30 pm. Linh mục hướng dẫn: Cha Steven
Sơn Trần, C.Ss.R.

TĨNH TÂM MÙA CHAY
Tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ: thứ Hai – thứ Tư, ngày
8-10/4/2019: 7:30 pm – 9:00 pm. Vẫn có thánh lễ hàng
ngày vào lúc 6:30 pm trước các giờ giảng thuyết hàng
ngày. Linh mục giảng thuyết: Cha Anthony Phạm Sĩ
Hanh, O. Cist.
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 31/3/2019, giáo xứ có buổi
chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót để
cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Hội
thánh hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của
Thiên Chúa. Xin mời mọi người tham dự.

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH
Galilê – Giêricô – Giêrusalem – Emmaus – Masada –
Biển Chết (Dâng lễ trong Mộ Chúa và lập lại lời Hôn
Ước tại Cana). Thời gian: Ngày 22 – 31 tháng 10 năm
2019. Chi phí: $3,295 USD/người. Linh hướng: LM.
Phanxicô Assisi Đặng Phước Hòa, CSsR.
Liên lạc để biết thêm chi tiết: Cô Lộc Đỗ (832) 561 –
0464 hoặc LM. Đặng Phước Hòa, CSsR. (714) 606 –
9142.
CHÚC MỪNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM
2019
Giáo xứ sẽ chúc mừng cho các em tốt nghiệp high
school và college năm 2019 này. Xin quý phụ huynh
của các em hay các em liên lạc với anh Nguyễn Thành
Thomas (214) 315-0500 hay chị Bạch Phương (469)
363-3650 để giáo xứ sớm có danh sách đầy đủ để chúc
mừng cho các em trong Thánh lễ 11:00 am của Chúa
nhật, ngày 5/5/2019.
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GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
1. Về việc ghi danh cho năm học 2019-2020, trường
GLVN Tôma Thiện sẽ chỉ có bốn Chúa Nhật để đăng 31/3: Gia đình Nguyễn Văn Bé Tư
ký và được chia làm hai đợt:
14/4: Gia đình Nguyễn Đình Xít
Đợt I: Mar 31, 2019 và April 07, 2019 (10:00 am - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
3:00 pm)
Để giúp cho việc bầu chọn Hội Đồng Mục Vụ được tốt,
Đợt II: Jun 02, 2019 và Jun 09, 2019 (10:00 am - xin mọi giáo dân cùng cầu nguyện và tìm hiểu.
1:00 pm)
2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt đăng ký này, lệ phí sẽ ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
tăng lên $20. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/ MỤC VỤ (theo Guidelines của Giáo phận Dallas)
em.
x Là người công giáo Roma đã được Rửa tội và Thêm
sức
3. Để thuận tiện cho việc ghi danh, xin quý phụ huynh
lấy tờ đơn về nhà để điền trước (ở cuối nhà thờ hoặc x Là thành viên ghi danh và tham gia thường xuyên
bên trường GLVN Tôma Thiện) và mang theo cùng
trong giáo xứ.
với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi đăng x Có hiểu biết về Hội thánh và tha thiết với Hội thánh
ký cho con em.
theo các nguyên tắc của Công đồng Vatican II.
4. Lưu ý:
x Tha thiết với cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và biện
phân để làm căn bản cho các quyết định.
a. Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học
sinh mới. Còn những em đang theo học tại x Sẵn sàng để học hỏi huấn luyện thêm.
Trường GLVN Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa x Sẵn sàng dành thời giờ cho các buổi họp và thời giờ
một đơn riêng; trong đó, phụ huynh chỉ cần cập
cần thiết cho giáo xứ.
nhật thông tin và đóng học phí khi đi đăng ký vào
x Có khả năng giữ được tình bác ái Kitô hữu và cởi mở
những Chúa Nhật đã nêu ở trên.
cho mọi góc nhìn, thậm chí trong những lúc có xung
b. Riêng những em đăng ký cho lớp Kindergarden/
khắc.
Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 8th,
x Biết giữ kín khi cần thiết.
2019)
HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN
HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ (PASTORAL PLANNING)
Các Bước:
Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng
a. Lắng nghe các nhu cầu của con người và thực hiện
Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
luôn các đánh giá về sinh hoạt của giáo xứ.
¡ John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức
b. Phát triển những hướng đi rộng và ưu tiên cho tương
Mẹ, Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn
lai, trong cái nhìn về các nhu cầu đã được bày tỏ.
¡ Dustin Đoan & Huyền - Dâng hoa Tạ Ơn
c. Đưa ra những hướng giải quyết linh động để hoàn tất
những ưu tiên.
¡ Gia đình Thư & Kiệt - Dâng Hoa Tạ Ơn
d. Bảo đảm việc thực hiện các hướng giải quyết.
¡ Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Đức Mẹ
e. Lượng giá sự tiến triển trong việc đạt được các ưu
¡ Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn
tiên.
¡ Loan Nguyễn - Tạ ơn & Dâng hoa Đức Mẹ
Khi thực hiện quyết định trong 5 phần trên, thông tin đến
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
các giáo dân là điều quan trọng. Các giáo dân nên biết
đến những ưu tiên của giáo xứ.
** Thứ Bảy 30/3
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn
Công Việc Của Hội Đồng Mục Vụ
** Chúa Nhật 31/3
Công việc của hội đồng mục vụ, trong sự tham khảo với
Lễ 9 AM: Gia đình Hàm Văn Ngô
các nhóm hội khác của giáo xứ, tập trung sức mạnh của
Lễ 11 AM: Gia đình Long Tế Trần
mình vào phần a và b của các bước ở trên. Công việc chú
trọng vào:
** Thứ Bảy 6/4
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung
a. Nhận định các nhu cầu của cộng đồng, và
** Chúa Nhật 7/4
b. Đưa ra những hướng đi rộng, các ưu tiên, và chính
Lễ 9 AM: Gia đình Hiệu Thủy Trần
sách mà nói lên sứ mạng tổng quát của giáo xứ và xác
Lễ 11 AM: Gia đình Mindy Quang Trần
định mức độ cam kết năng lực của giáo xứ: nhân lực,
tài chánh và vật liệu. (Thu Chi Tài Chánh hàng năm
của Giáo xứ nên dựa trên các ưu tiên này.)
GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2019- 2020
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CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2019

con của ông Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thanh và bà
* Lễ Lá (14/4): Có hai Thánh lễ 9:00 am và 11:00 am. Catarina Hồ Thị Mỹ Nhung, cũng đang sống tại CarrollCác em Thiếu nhi dự lễ 11:00 am và đi đàng thánh giá ton, TX.
Ai biết anh hay chị này có sự ngăn trở gì, xin vui lòng
sau đó.
báo cho cha xứ.
*Thứ Năm Tuần Thánh (18/4)
7:00 pm: Thánh lễ Tiệc Ly
x Sau Thánh lễ, có chầu chung của Giáo xứ và các
đoàn thể như sau:
x

x

Sau thánh lễ đến 9:00 pm: Đoàn TNTT Gioan Phaolô II

9:00 pm – 9:30 pm: Ca đoàn Phục Sinh
x 9:30 pm – 10:00 pm: Ca đoàn Ngôi Lời
x 10:00 pm – 10:30 pm: Hội Các Bà Mẹ
x

10:30 pm – 11:30 pm: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Sau đó Thánh Thể Chúa sẽ được rước sang phòng tập
hát của Ca đoàn Ngôi Lời. Chầu của các cá nhân tại
phòng này từ 8:00 am – 12:00 pm của ngày Thứ Sáu
tuần thánh.
* Thứ Sáu Tuần Thánh (19/4): giữ luật ăn chay,
kiêng thịt
x 3:00 pm: Bắt đầu Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa
Thương Xót
x 6:00 pm: Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời
x 7:00 pm: Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Chúa Giêsu.
(Cộng đoàn có thể tiếp tục kính thờ Thánh giá sau Nghi
thức trong nhà thờ đến 10:00 pm và vào ngày hôm sau,
thứ Bảy, từ 8:00 am cho đến 12:00 pm)
* Thứ Bảy Tuần Thánh (20/4):
x 8:30 pm: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
* Chúa Nhật Phục Sinh (21/4):
x Có 2 Thánh lễ (9:00 am và 11:00 am). Sau Thánh lễ
9:00 am có Easter Egg Hunting cho các Thiếu Nhi
lúc 10:30 am. Giáo xứ có Easter Picnic mừng Chúa
Phục Sinh từ 10:30 am đến 1:00 pm tại nhà thờ. Xin
kính mời tất cả mọi cá nhân, gia đình và đoàn thể
cùng tham gia chung vui mừng lễ Chúa Phục Sinh
với nhau.
(Các em nhỏ sẽ được hướng dẫn chơi các trò chơi. Xin
quý phụ huynh lưu ý chuẩn bị đồ mặc chơi ngoài trời,
nón, lotion,… cho mình và các em nhỏ.)
RAO HÔN PHỐI LẦN 2

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

Anh Giuse Johny Trần, sinh ngày 13/1/1992 tại Bảo Lộc,
Lâm Đồng, VN, là con của ông Giuse Trần Minh Hải và
bà Maria Đỗ Thị Minh Hiếu, và đang sống tại Carrollton,
TX muốn kết hôn cùng chị Nguyễn Ngọc Thanh Tâm,
sinh ngày 17/5/1993 tại Xuân Đường, Đồng Nai, VN, là

1746. Acct # BNB: Dâng cúng $5,107.00

x

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.
Tuần March 23, 2019
1721. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00
1722. Acct # 1422: Dâng cúng $10.00
1723. Acct # 1435: Pledge $1,000.00; Dâng cúng tiếp $5.00
1724. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
1725. Acct # 1810: Pledge $2,000.00;
Dâng cúng tiếp $2,005.00
1726. Acct # 1772: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1727. Acct # 1882: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $180.00
1728. Acct # 1577: Pledge $10,000.00;
Dâng cúng tiếp $2,000.00
1729. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
1730. Acct # 1844: Pledge $12,000.00;
Dâng cúng trước $35.00
1731. Acct # 1236: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1732. Acct # 1413: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1733. Acct # 1378: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
1734. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
1735. Acct # 1368: Dâng cúng $100.00
1736. Acct # 1678: Dâng cúng $20.00
1737. Acct # 1197: Dâng cúng $100.00
1738. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1739. Acct # 1069: Pledge $15,000.00;
Dâng cúng tiếp $100.00
1740. Acct # 1791: Pledge $6,000.00;
Dâng cúng tiếp $1,200.00
1741. Acct # 1239-Crawfish Night: Dâng cúng $1,000.00
1742. Acct # 1801-Crawfish Night: Dâng cúng $500.00
1743. Acct # 1503-PEW: Dâng cúng $3,000.00
1744. Acct # AC PH-PEW: Dâng cúng $3,000.00
1745. Acct # AC PH-HCT19: Dâng cúng $1,000.00

Cho đến March 23, 2019: Tổng số hứa dâng cúng:
$1,952,664.37; Tổng số đã đóng góp cho Chương
Trình Quỹ Xây Dựng: $1,232,056.27.
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ĐỨNG LÊN VÀ TRỞ VỀ VỚI CHA

“Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con
đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm
thấy.” (Lc 15,32)
Suy niệm: Bài dụ ngôn phác họa hai hình ảnh thật
đẹp: người con thứ đứng lên đi về nhà cha và người
cha từ xa ngóng chờ con, rồi chạy lại ôm lấy con. Bên
cạnh đó là một hình ảnh trái ngược và phản cảm:
người con trưởng đứng ở bên ngoài, không chịu vào
nhà. Người cha không sai đầy tớ đi bắt người con thứ
về trừng phạt, nhưng chờ đợi con hoán cải. Khi người
con quay về, ông làm mọi cách bày tỏ niềm vui của
lòng cha nhân hậu: ôm hôn, đeo nhẫn, mang giày,
mặc y phục mới, hạ con bê béo. Người con thứ tưởng
sống buông thả tự do như mình thích là hạnh phúc,
nhưng rốt cuộc nhận ra sự sai lầm của mình, để rồi
quay về với tình yêu của cha. Anh con trưởng không
chịu vào nhà chia vui với em mình, vì anh không
khám phá ra lòng cha nhân hậu, cũng như hẹp hòi
trước sự tái sinh của em mình.
Mời Bạn: Bạn chọn hình ảnh nào để ghi nhớ và sống
trong mùa Chay này: đứng lên trở về như người con
thứ vì nhận ra mình sai lỗi, hay tiếp tục đứng bên lề
lòng Chúa nhân hậu như người con trưởng, vì tưởng
rằng mình chẳng có tội gì? Chân dung Thiên Chúa,
qua hình tượng người cha nhân lành, kiên nhẫn chờ
đợi, rộng lượng khoan dung, có đáng động tâm hồn
bạn trong những ngày này không?
Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra sự vô ơn của mình với
Chúa, muốn tự do theo ý riêng chứ không theo Lời
Chúa dạy, để rồi thật sự hoán cải, đổi mới lối sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã mạc
khải cho con thấy lòng Chúa Cha nhân hậu như thế
nào. Xin cho con luôn tìm mọi cách đổi mới đời con
theo Tin Mừng Chúa dạy. Amen

SUNDAY REFLECTION

Found Alive Again
In today’s First Reading, God forgives “the reproach” of the generations who grumbled against
Him after the Exodus. On the threshold of the
promised land, Israel can with a clean heart celebrate the Passover, the feast of God’s firstborn son
(see Joshua 5:6–7; Exodus 4:22; 12:12–13).
Reconciliation is also at the heart of the story Jesus
tells in today’s Gospel. The story of the Prodigal
Son is the story of Israel and of the human race. But
it is also the story of every believer.

In Baptism, we’re given a divine birthright, made
“a new creation,” as Paul puts it in today’s Epistle.
But when we sin, we’re like the Prodigal Son, quitting our Father’s house, squandering our inheritance in trying to live without Him.
Lost in sin, we cut ourselves off from the grace of
sonship lavished upon us in Baptism. It is still possible for us to come to our senses, make our way
back to the Father, as the prodigal does.
But only He can remove the reproach and restore
the divine sonship we have spurned. Only He can
free us from the slavery to sin that causes us—like
the Prodigal Son—to see God not as our Father but
as our master, One we serve as slaves.
God wants not slaves but children. Like the father
in today’s Gospel, He longs to call each of us “My
son,” to share His life with us, to tell us:
“Everything I have is yours.”
The Father’s words of longing and compassion still
come to His prodigal children in the Sacrament of
Penance. This is part of what Paul today calls “the
ministry of reconciliation” entrusted by Jesus to the
Apostles and the Church.

Reconciled like Israel, we take our place at the table
of the Eucharist, the homecoming banquet the Father calls for His lost sons, the new Passover we
celebrate this side of heaven. We taste the goodness
of the Lord, as we sing in today’s Psalm, rejoicing
that we who were dead are found alive again.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/found-aliveagain-scott-hahn-reflects-on-the-fourth-sunday-oflent/)
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