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THIRD SUNDAY OF LENT 
 

Jews despised Samaritans for over 700 years. The 

Assyrians had conquered Israel and most of the Jews of 

that area fled. The Assyrians moved into the territory 

non-Jews who intermarried with the remaining Jews. 

After the exile, the returning, Jews saw this as a 

bastardized form of Judaism. They judged Samaritan 

women perpetually unclean and would never even 

speak to them, let alone touch them. Also, in the 

ancient, near east, women were never to be at the well 

unaccompanied by a male relative. 

That is the setting for Jesus’ encounter. He promptly 

threw away the rulebook. He initiated the conversation 

by asking for a drink - without even having his own 

cup. She reminded him of their differences. He 

confronted her: where is your husband? She said she 

had none and, understandably, tried to change the 

subject to . . . Liturgy, to the appropriate place for 

worship. We can understand she would prefer to talk 

about her liturgical life rather than her rather 

interesting sex life. He didn’t blink; you already have 

had five husbands, and the man you are with now is not 

your husband -- So much for her attempt to derail his 

train of thought. 

Jesus saw her at the well in the heat of the day, the 

worst time to face the desert sun. Women ordinarily 

came early in the morning for the day’s water supply. 

This woman was almost surely shunned by the other 

women because of her promiscuity. Jesus recognized 

her strong thirst for male attention. He did not shame 

her for it.  

He offered her “living water” which she first 

misunderstood as a supply of H20 near her door. Jesus 

offered her faith. She gradually accepted him -- as we 

heard by the progressive names for him, from “sir” to 

“prophet,” to “messiah.” 

This obscure, unnamed woman became Jesus’ first 

female apostle. She went back to schechem and boldly 

told her neighbors about Jesus and how he reacted to 

her, and they -- through her -- were introduced to Jesus. 

She did the work of an apostle! 

After the people of schechem encountered Jesus, these 

“despised foreigners” said: “no longer does our faith 

depend on your story. We have heard for ourselves, 

and we know that this really is “the savior of the 

world”. Isn’t it true that we got our faith like the people 

in the village? We believed through the word of 

someone else about God/Jesus: our parents, family, 

teachers,-- then, we later came to believe in Jesus. 

 

 

Isn’t it consoling that Jesus uses imperfect people like 

them and the woman and you and me as his apostles to 

continue his evangelization?                                           

In the first reading, we heard that God used a stone to 

provide water. In the Gospel story, Jesus, from the 

stone of her heart, struck living water through his 

compassion and gentle teaching / presence. 

The only thing that can keep us away is the hardness of 

our hearts. God has found us. Do we soften our hearts 

to receive him? To listen to him? To ask his 

forgiveness? To grow in love with him? To carry his 

love to others who are not aware of him?     
Oblates of St. Francis de Sales 

 

 

 

HELPFUL LENTEN DEFINITIONS 
FAST:  Eating less food than normal (does not 
necessarily mean no food). 
What you can eat: One normal, full-sized meal, and two 
smaller meals which if combined would not exceed one 
full meal. 
Why: "Denying material food, which nourishes our body, 
nurtures an interior disposition to listen to Christ and be 
fed by His saving word. Through fasting and praying, we 
allow Him to come and satisfy the deepest hunger that we 
experience in the depths of our being: the hunger and 
thirst for God."                                  —Pope Benedict XVI 
 
ABSTINENCE: Do not eat meat. 
What you can eat: vegetables, fish and seafood 
Why: "Catholic peoples from time immemorial have set 

apart Friday for special penitential observance by 
which they gladly suffer with Christ that they may 
one day be glorified with Him. This is the heart of the 
tradition of abstinence from meat on Friday where 
that tradition has been observed in the holy Catholic 
Church."                                                  —USCCB 
 
ALMSGIVING:  Material generosity to the less 
fortunate. 
What you can give: money, goods, acts of  
charity 
Why: Almsgiving "represents a specific way to 
assist those in need and, at the same time, an 
exercise in self-denial to free us from attachment to 
worldly goods . . .  Almsgiving helps us to overcome 
this constant temptation, teaching us to respond to 
our neighbor’s needs and to share with others 
whatever we possess through divine goodness."    
                                                 —Pope Benedict XVI 

“God never tires of forgiving us; we are the 
ones who tire of seeking his mercy.”Pope Francis 
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TUẦN THỨ BA MÙA CHAY 
 

Hơn 700 năm, Người Do Thái coi thường người Sa-ma-
ri-a. Người Sa-ma-ri-a đã đánh chiếm đất của người Do 
Thái và khiến hầu hết dân Do Thái phải bỏ xứ sở của 
mình để đi chạy loạn. Người Sa-ma-ri-a tràn vào lãnh thổ 
của người người Do Thái, và họ cưới gả với những 
người Do Thái còn ở lại. Cuối cùng người Do thái trở lại 
đất của họ sau một thời gian bị lưu vong. Khi trở về, 
những người Do Thái lưu vong coi đây là một tệ trạng của 
Do Thái giáo. Họ cho các phụ nữ Sa-ma-ri-a là ô uế và 
thậm chí, họ quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với 
họ, đừng nói đến việc ân ái với họ. Ngoài ra, vào thời đó, 
vùng cận đông, phụ nữ không bao giờ được phép tới 
giếng nước mà không có người phái nam đi cùng.

Đây là bối cảnh của buổi gặp gỡ của Chúa Giê-su và
người đàn bà Sa-ma-ri-a. Ngài bất chấp những quy định
nêu trên, và Ngài bắt đầu nói chuyện với người đàn bà 
bằng cách xin nước uống - thậm chí Ngài còn không có
đem theo một cái ly khi Ngài xin nước uống. Người đàn 
bà cố gắng nhắc nhở Ngài về sự khác biệt giai cấp của
họ. Ngài hỏi người đàn bà: chồng bà sao không có ở
đây? Người đàn bà trả lời bà ta không có chồng, vì bà ta
muốn thay đổi chủ đề, qua chủ đề về … Phụng vụ, một
nơi thích hợp để thờ phượng. Tới đây chúng ta có thể
hiểu là bà ta muốn nói đến việc phụng vụ, chứ không
muốn đá động tới chuyện đời tư của bà ta. Không một
chút do dự, Ngài nói bà đã có năm đời chồng, và người
đàn ông bà đang chung sống với bây giờ không phải là
chồng của bà – việc lảng tránh câu hỏi của Chúa Giê-su
đã thất bại.

Chúa Giêsu gặp bà ta vào lúc nóng nhất trong ngày ở
vùng sa mặc. Vì lý do này, những phụ nữ khác thường
tới giếng để lấy nước vào lúc sáng sớm. Người đàn bà 
này rất có thể đã bị những người phụ nữ khác xa lánh vì
cuộc sống lăng nhăng của bà. Chúa Giêsu nhận ra sự
thèm khát của bà về nam giới và Ngài đã không lên án bà 
ta vì điều đó.  

Ngài muốn cho bà ta "nước hằng sống" nhưng bà nghĩ là 
Ngài chỉ cho bà nước giếng đơn thuần. Chúa Giê-su
nâng cao đức tin của bà. Và bà ta dần dần chấp nhận
Ngài - như chúng ta đã nhận thấy điều này qua cách
xưng hô của bà đối với Chúa Giê-su, từ "thưa ngài" đến
"nhà tiên tri", và đến "đấng cứu thế".

Một người đàn bà vô danh đã trở thành một nữ tông đồ
đầu tiên của Chúa Giê-su. Bà ta quay trở về thành và
mạnh dạn nói với những người hàng xóm của mình về
Chúa Giêsu và cách Ngài đối xử với bà - và từ nơi bà –
mọi người đã được biết đến Chúa Giêsu. Bà đã làm công 
việc của một tông đồ!

Sau khi người dân trong thành gặp Chúa Giêsu, những
"người ngoại bang bị dân địa phương coi thường" đã nói 
với người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị

kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe
lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".
Không phải là chúng ta có đức tin như những người
trong thành hay sao? Chúng ta tin qua lời của người khác
về thiên Chúa/Chúa Giê-su: cha mẹ, gia đình, thầy cô
của chúng ta, sau đó, chúng ta đến để tin vào Chúa
Giêsu.

Đây có phải là một điều an ủi cho chúng ta, khi Chúa Giê-
su sử dụng những người không hoàn hảo như người đàn 
bà, bạn và tôi để làm tông đồ của Ngài để tiếp tục việc
truyền giáo của Ngài hay sao?

Trong bài đọc một, chúng ta nghe nói Chúa đã sử dụng
một vách đá để cung cấp nước. Trong bài Phúc âm,
Chúa Giêsu sử dụng một trái tim sắt đá của người đàn 
bà, để tuôn đổ nước hằng sống, qua lòng trắc ẩn, dạy dỗ
/ hiện diện của Ngài.

Điều duy nhất mà có thể khiến chúng ta tránh xa Thiên
Chúa là sự cứng lòng của chúng ta. Thiên Chúa đã tạo ra
chúng ta. Chúng ta có chịu mở lòng để tiếp nhận Ngài
không? Để lắng nghe Ngài? Để cầu xin Ngài tha thứ? Để
trưởng thành trong tình yêu của Ngài? Để mang tình yêu
của Ngài đến với những người khác chuwa nhận ra
Ngài?                                    Oblates of St. Francis de Sales 

CÁC ĐỊNH NGHĨA HỮU ÍCH VỀ MÙA CHAY 

ĂN CHAY: Bớt ăn (không nhất thiết có nghĩa là phải nhịn đói).  
Việc giữ chay: ăn một bữa no bình thường, hai bữa còn lại phải ăn ít lại, và 
hai bữa ăn này gom lại không được nhiều hơn một bữa ăn no bình 
thường. 

LÝ DO: "Từ chối thức ăn của vật chất, vì thức ăn vật chất chỉ có thể dưỡng 
cơ thể của chúng ta. Ngoài vật chất chúng ta cần phải được nuôi dưỡng 
về tâm linh. Qua việc ăn chay và cầu nguyện, chúng ta cho phép Thiên 
Chúa hòa nhập vào thân thể của chúng ta để chúng ta thoát ra khỏi cơn 
đói sâu thẳm: cơn đói khát về thiếu Thiên Chúa."    

       — Pope Benedict XVI 
KIÊNG THỊT: Không ăn thịt. Chúng ta có thể ăn: rau, cá và hải sản 
LÝ DO: "Truyền thống Ki-tô hữu Công giáo là dành một ngày, thường là 
ngày thứ Sáu, để sám hối và vui vẻ chịu đựng với Chúa Kitô. Đây là trọng 
tâm của truyền thống kiêng thịt vào ngày thứ Sáu, và truyền thống này 
được áp dụng để thi hành trong Giáo hội Công Giáo".    —USCCB 

VIÊC THIÊN: Bố thí hay chia sẻ vật chất với người nghèo. 
NGHỮNG GÌ CÓ THỂ BỐ THÍ: Tiền, vật chất, làm việc thiện. 
LÝ DO: Bố thí "là cách biểu lộ sự hỗ trợ của chúng ta đối với những người 
đang gặp khó khăn, đồng thời, cũng là cách tách rời chúng ta ra khỏi vật 
chất . . . Bố thí giúp chúng ta khắc phục cám dỗ liên tục của thế gian, dạy 
chúng ta đáp ứng nhu cầu của người lân cận, và chia sẻ với người khác 
những gì chúng ta có."                                                   — Pope Benedict XVI 

"Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta; 
Chúng ta là những người mệt mỏi với việc tìm kiếm lòng thương xót 

của Ngài." 
        — Pope Francis
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