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BA NGÔI VỚI CON NGƯỜI
Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là
chân lý nền tảng và cao siêu nhất
trong đạo, nhưng lại ảnh hưởng trực
tiếp đặc biệt tới con người.
Các tông đồ học với Đức Giêsu chỉ
mới được gần ba năm, coi như trình
độ lớp ba. Cho nên Người nói: “Thầy
còn nhiều điều phải nói với anh em.
Nhưng bây giờ anh em không có sức
chịu nổi”. Đối với môn học đời, muốn
biết được những điều căn bản phổ
thông, phải học hết lớp mười hai;
muốn biết sâu sắc tường tận một môn
học phải học hết cử nhân, kỹ sư, luật
sư, phó tiến sĩ. Muốn khám phá được
điều mới, phải là tiến sĩ, bác học. Đó
là tiến trình học vấn của loài người.
Những mầu nhiệm cao siêu trên trời
mênh mông vô cùng chỉ có kỳ công
của Chúa Thánh Thần soi sáng, dậy
dỗ được thôi: “Khi nào Thánh Thần
chân lý đến, Người sẽ dậy anh em tới
chân lý toàn diện”.
I- Bây giờ các tông đồ mới biết
được vài điều về Chúa Ba Ngôi.
Điều thứ nhất: Một Thiên Chúa có
Ba Ngôi riêng biệt: Khi Đức Giêsu
chịu phép rửa trên sông Gióc-đan:
“Trời mở ra, tiếng Đức Chúa Cha
phán: Này là Con Ta yêu dấu” và
Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ
câu đáp trên Người. Nhờ thế, các ông
biết được: Một Thiên Chúa duy nhất
mà có Ba Ngôi, gọi theo tiếng loài
người là: Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Ví như trong một
gia đình có cha, mẹ và con; hay một
mặt trời có ánh sáng, sức nóng và lửa
cháy; hay một hình tam giác đều có

ba góc riêng biệt và bằng nhau.
Điều thứ hai: Ba ngôi bằng nhau về
bản tính, uy tín và phép tắc vô cùng.
Khi Đức Giêsu dậy: “Anh em hãy đi
làm cho muôn dân trở thành môn đệ
và làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa
Thánh Thần” (Mt. 28, 19).
Chữ và chỉ ngang hàng nhau, không
có ngôi nào hơn ngôi nào kém nhau.
Ví như ta nói: Anh và tôi và ông ấy,
cả ba nhân vị đều là người cùng bản
tính như nhau, cùng phẩm giá như
nhau, và ba người đều có những cơ
năng: Trí khôn, ý chí, tình cảm, tinh
thần và vật chất. Mỗi khi ta làm dấu
Thánh giá, nhắc nhở ta đã được Rửa
tội nhân danh Ba Ngôi và tuyên xưng
đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi,
đồng thời ta được chia sẻ đời sống
hạnh phúc vinh quang của Người.
II- Ba Ngôi với con người: Ba Ngôi
đặc biệt trực tiếp thương yêu ta
Theo giáo lý “Chúa Cha dựng nên ta,
Chúa Con cứu chuộc ta, Chúa Thánh
Thần thánh hóa ta”. Tuy nhiên, Ba
Ngôi luôn luôn hợp nhất với nhau nên
một để cứu độ ta như Đức Giêsu đã
nói trong bài Tin Mừng hôm nay:
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Thánh
Thần lấy những gì của Thầy và loan
báo cho anh em”. Như vậy, của Cha là
của Con và cũng là của Thánh Thần.
Thánh Phaolô đã giải thích cho Giám
mục Titô về công việc Ba Ngôi thực
hiện ơn cứu độ cho ta như thế này:
“Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
KIỆU VÀ CHẦU THÁNH THỂ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể
trong Nhà Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể luân phiên từ 12 giờ 30 trưa
đến 6 giờ chiều trong Nhà Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHÀU THÁNH THỂ
GIỜ
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM

HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hướng Đạo Lạc Việt
Các Bà Mẹ Công Giáo
Liên Minh Thánh Tâm
Tông Đồ Fatima
Cursillo
Ban Giáo Dục
Dòng Ba Đaminh
Lêgiô Maria
Thăng Tiến Hôn Nhân
Liên Ca Đoàn

MỤC VỤ cho GIỚI TRẺ (YOUNG ADULT MINISTRY)
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 lúc 12 giờ 30 trưa trong Nhà Thờ sẽ có
buổi họp mặt của giới trẻ. Kính mời các anh chị từ 17 đến 39 tuổi đến tham dự
để hoạch định chương trình sinh hoạt trong giáo xứ dành cho giới trẻ.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,594 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng
thương yêu của Người đối với nhân
loại. Không phải tự sức chúng ta đã
làm nên việc công chính, nhưng vì
Người thương xót, nên Người đã cứu
chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh
Thần, để chúng ta được tái sinh và
đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy
tràn ơn Thánh Thần xuống trên
chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng
cứu độ chúng ta” (Tt. 3, 4-6). Như
vậy, chúng ta có thể nói: Của trời đất
vô tận Chúa Cha đã dựng nên, Chúa
Con hy sinh làm lụng vất vả, cực khổ
đến chết để thâu góp lương thực vào
kho cho ta, và Chúa Thánh Thần lấy
lương thực đó ra ban phát cho ta.
Hay Ngôi Cha như một bác học, sáng
chế đủ mọi thứ thuốc, Ngôi Con như
một bác sĩ toàn năng đến sống lăn lộn
với chúng ta, khám bệnh, ra toa cho
ta, Ngôi Thánh Thần như một dược sĩ
coi toa phát thuốc cứu chữa ta. Thánh
Phaolô cảm thấy ơn phúc Chúa Ba
Ngôi làm cho ta vô cùng trọng đại,
nên Ngài luôn luôn nhập đề các thơ
gởi cho các giáo đoàn bằng những lời
chào: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người
đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng
muôn vàn ơn phúc của Thánh
Thần” (Eph 1, 3) và khi kết thúc,
Phaolô thường dâng lời cầu chúc cho
các giáo đoàn bằng câu: “Nguyện xin
ân sủng Đức Giêsu Kitô và tình yêu
của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của
Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh
chị em” (2Cr. 13, 13)

dựng nên phàm nhân được sống với
đức khôn ngoan là nguồn vui của
Chúa Cha.
Bài II kể đến công trình cứu độ của
Ngôi Con là Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta. Người làm cho ta nên công
chính, mở lối cho ta vào hưởng ân
sủng của Thiên Chúa, cho ta được
trông đợi hưởng vinh quang Thiên
Chúa, nên khi gặp gian truân, ta phải
trung kiên chịu đựng, đừng thất vọng
“vì Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu
của Người vào lòng chúng ta, Nhờ
Thánh Thần mà Người ban cho ta”.

Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến
công trình giáo dục, thánh hóa của
Thánh Thần: Người sẽ dẫn ta đến
chân lý toàn diện. “Người sẽ lấy
những gì của Thầy và loan báo cho
anh em”. Như vậy “chỉ một mình
Thánh Thần mới có thể hé mở cho ta
thấy tình yêu của Chúa Ba Ngôi, dẫn
dắt ta vào tình yêu của Ngài, và giúp
ta sống sâu thẳm trong tình yêu chân
thật của Thiên Chúa” (Charles Brethes; Feuillets liturgiques, Annec).
Lạy Ba Ngôi cực Thánh, qua phép
rửa tội, chúng con đã được ghi ấn tín
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Xin cho chúng con trọn đời
trung thành với đức tin để Người
thương đổ đầy tình yêu của Người
vào lòng chúng con. Amen.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

Ba bài đọc lời Chúa hôm nay còn
giúp ta nhận ra sâu sắc hơn ơn Chúa
Ba Ngôi làm cho ta:
Bài I kể ra công trình sáng tạo của
Thiên Chúa Cha. Ngài đã dựng nên
đức khôn ngoan được áp dụng vào
Đức Kitô. Thực vậy, “Thiên Chúa
Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi
đã ban Con Một cho thế gian được
sống”. Con Một đã sinh ra từ đời đời
như tác phẩm đầu tay và Người lấy
làm vui thú đến ở giữa phàm nhân.
Rồi Chúa Cha dựng nên cõi trời, làm
ra mặt đất, vực thẳm, núi non, mạch
nước và các nguyên tố vũ trụ. Sau là
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42

Mời Bạn: Yêu hoa không có nghĩa là yêu luôn những những
con sâu ẩn núp trong hoa. Đức ái Ki-tô giáo đòi hỏi phải đấu
tranh tích cực để trừ khử tội ác và cứu vớt con người, biến kẻ
thù thành anh em, biến con người thành con Chúa, đó là lý
tưởng phải phấn đấu suốt đời.

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN
“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy
hai dặm.” (Mt 5,41)

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về câu nhận định của Gandhi: “Một trái
tim dù chai đá đến đâu, cũng sẽ phải trở nên mềm mại trong lò
lửa của tình yêu.”

Suy niệm: Chuyện kể rằng có một vị vua sau khi thắng trận
liền mở tiệc khao quân. Ông mời cả các tù binh ăn mừng, đãi
ngộ rất tử tế rồi trả tự do cho họ. Quần thần hỏi tại sao nhà vua
đã thề tiêu diệt hết kẻ thù không sót một người mà nay lại cư
xử như thế, nhà vua trả lời: ‘Ta đã tiêu diệt hết kẻ thù bằng
cách biến họ thành bạn.’ Luật “mắt đền mắt, răng đền
răng” bế tắc trước vấn đề sự ác, bởi vì lấy oán báo oán thì oán
thù chồng chất. Không thể dùng vài giọt nước, càng không thể
dùng lửa để dập tắt một đống lửa, mà phải dùng một khối
lượng nước lớn hơn đống lửa đó. Chúa Giê-su dạy chúng ta
tiêu diệt sự báo thù bằng việc tha thứ, tiêu diệt nhỏ nhen ích kỷ
bằng quảng đại quên mình. Trên thập giá Chúa tiêu diệt bạo
lực bất công bằng sự hiền lành và tự nguyện chịu chết để đền
bù muôn tội lỗi. Không thể tiêu diệt sự ác bằng sự ác mà
phải bằng một tình yêu lớn hơn.

Sống Lời Chúa: Vui vẻ, hoà nhã với người công kích hoặc
dửng dưng với mình; nói tốt cho kẻ nói xấu mình.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con biết sống trong tình yêu,
để con sống trong hạnh phúc. Những lúc con để bụng để dạ
giữ lòng hận thù, con cũng chẳng sung sướng gì, mà chính là
con tự đày đọa mình. Xin cho con biết sống xứng đáng là con
cái của Cha, xứng đáng với danh hiệu làm môn đệ của Chúa
Giê-su. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 11 TN
Mt 6,1-6.16-18

Mời Bạn: Chúng ta nói mình đón nhận đạo lý Chúa dạy,
nhưng thực tế khi bị ai nói động đến, chúng ta lập tức “xù lông
nhím” lên để tự vệ, không trả đũa sòng phẳng thì cũng hậm
hực, mặt nặng mặt nhẹ. Muốn uốn nắn bản tính tự nhiên để
sống theo Lời Chúa dạy, mời bạn chọn thực hiện những công
việc hay cách ứng xử nào giúp mình trở nên “đồng hình đồng
dạng” với Đức Ki-tô khiêm nhường, nghèo khó, chịu đóng
đinh, chịu sỉ nhục.

COI CHỪNG BỆNH THÀNH TÍCH
“Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ
thấy.” (Mt 6,1)
Suy niệm: Các tổ chức xã hội thích đặt ra những chỉ tiêu thi
đua với những chế độ khen thưởng để thúc đẩy phát triển. Ý
tưởng xem ra thật tốt đẹp nhưng thực tế kéo theo nhiều phản
tác dụng. Những bản báo cáo thành tích ảo với những con số
ma ngày càng xuất hiện đầy dẫy trong mọi lĩnh vực; đến cả các
bé mới chập chững đến trường cũng bị lôi vào căn bệnh thành
tích này. Đời sống thiêng liêng cũng không miễn nhiễm với
căn bệnh này. Chẳng thế mà Chúa Giê-su đã cảnh báo chúng
ta: “Anh em phải coi chừng!” Ngài căn dặn: khi ăn chay cầu
nguyện, khi làm các việc lành phúc đức, đừng vì mục đích phô
trương “cốt để cho người ta thấy”, trái lại hãy làm chỉ để
Chúa Cha, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo,” thấy và
thưởng công mà thôi.

Sống Lời Chúa: Chọn làm một công việc hèn mọn và âm
thầm để phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nếu có điều gì làm cho con trở
nên giống Chúa chịu đóng đinh hơn thì con xin nhận lấy vì
lòng yêu mến Chúa và để cứu rỗi nhiều linh hồn hơn về cho
Chúa.
THỨ BA TUẦN 11 TN
Mt 5,43-48

Mời Bạn: Nếu như bạn tự hào rằng giáo xứ của bạn mở những
cuộc lễ lớn, tổ chức linh đình rầm rộ, còn bạn thực hành sống
đạo một cách tối thiểu như “xưng tội rước lễ một năm ít là một
lần” – trong dịp lễ No-en chẳng hạn, thì hầu chắc bạn đang
mắc chứng bệnh thành tích thiêng liêng rồi đấy. Chúa Giê-su
dạy bạn phải trở nên ngọn đèn để trên đế và soi sáng cho cả
nhà (x. Mt 5,15), nhưng Ngài cũng nói Ngài coi trọng tấm
lòng chứ không phải là lễ tế (x. Mt 9,13). Nếu không có điều
cốt lõi của đời sống Ki-tô hữu là mến Chúa yêu người thì tất
cả sẽ mất hết ý nghĩa và giá trị.

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh
em.” (Mt 5,44)
Suy niệm: Theo lý mà xét, lời dạy bảo của Đức Giê-su thật
chói tai về từ ngữ lẫn nội dung. Chẳng lẽ Ki-tô giáo lại dạy
con người cách sống nhu nhược và chịu khuất phục trước kẻ
ác? Không phải thế! Khi bị tên đầy tớ vả má cách bất công
trước mặt thượng tế Cai-pha, Chúa Giê-su đã phản ứng lại tức
khắc: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào;
còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,23) Ở đây,
Chúa Giêsu diễn tả đòi hỏi yêu thương cách quyết liệt và cao
độ nhất. Chúng ta cần nắm bắt cho được tinh thần của Lời
Chúa. Tinh thần ấy là lòng yêu thương không biên giới, không
loại trừ ai dù là kẻ thù, nhưng hướng tới mọi người ở mức độ
tuyệt đối. Bởi vì mức độ của tình yêu là yêu thương không
mức độ.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Khi làm việc thiện, hãy làm cách kín đáo và
tế nhị nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con sa vào cạm bẫy của
lợi danh vì cạm bẫy đó sẽ làm con xa Chúa. Xin giúp con biết
sống với một tấm lòng chân thành, yêu mến và quảng đại để
phụng thờ Chúa và yêu thương anh chị em.
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THỨ NĂM TUẦN 11 TN
Mt 6,7-15

muốn nhả, đã có rồi lại muốn có thêm. Chỉ khi nào bạn
dám “bán tài sản của mình đi mà bố thí” thì lúc ấy tâm trí của
bạn mới hoàn toàn thanh thản để chú tâm tìm kiếm “kho tàng
không thể hao hụt ở trên trời,” nơi không còn trộm cắp, mối
mọt (Lc 12,33).

ĐƯỢC GỌI CHÚA LÀ CHA
“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con
ngự trên trời…” (Mt 6,9)

Chia sẻ: Điều gì khiến bạn bậm tâm nhất và chiếm phần lớn
thời gian trong ngày sống của bạn?

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu ‘Con có cha như nhà có
nóc’. Cái nóc nhà tượng trưng tôn ti trật tự trong gia đình mà
người cha là uy quyền đại diện cho trật tự đó. Theo huyết
thống ai cũng có một người cha. Trong thực tế một số người
không có cha, và thường gặp hơn, người cha lại không thể hiện
vai trò của “cái nóc nhà”. Sự thiếu hụt theo tính con người
được bù đắp khi chúng ta được “Thiên Chúa Đấng ở trên trời”
làm Cha của mình. Khi tuyên đọc “Lạy Cha chúng con ở trên
trời…”, chúng ta chấp nhận một trật tự mới: trật tự thiên linh.
Chúng ta chấp nhận mối quan hệ mới với Thiên Chúa: quan hệ
cha-con. Chúng ta sẵn sàng nhận chương trình của Thiên Chúa
là chương trình của mình, và thực hiện chương trình đó với tất
cả tấm lòng của người con chứ không làm như một người làm
công hoặc như một nô lệ.

Sống Lời Chúa: Hoạch định lại chương trình sống cho bản
thân theo tiêu chí: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên
Chúa” (x. Lc 12,31).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, suốt cả ngày con toàn bận rộn với
những chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Xin cho con biết tìm kiếm
Nước Thiên Chúa trước và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa
quan phòng.
THỨ BẢY TUẦN 11 TN
Mt 6,24-34
PHẢI LO GÌ?
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công
chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm
cho.” (Mt 6,33)

Mời Bạn: Nếu bạn còn cảm thấy việc sống đạo là một gánh
nặng, một điều áp đặt, thì đó là dấu bạn chưa thực sự cảm nhận
được Thiên Chúa là Cha của mình. Bạn hãy cầu xin Chúa cho
bạn cảm nhận được tình Cha yêu bạn và để bạn cũng đáp lại
bằng tâm tình cảm mến và hạnh phúc của người được nhận
làm con Thiên Chúa.

Suy niệm: “Những thứ kia” mà Chúa Giê-su muốn nói đến là
cơm ăn, áo mặc, là những nhu yếu phẩm mà con người sống
phải có. Nhưng còn một thứ quan trọng hơn mà nếu thiếu
thì “những thứ kia” dù có cũng chẳng tích sự gì, đó là chính
mạng sống mỗi người. Nếu có được “những thứ kia”, hay
“nếu được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có
lợi gì?” (Mt 16,26). Giống như một chiếc tàu chuẩn bị ra khơi,
nếu chỉ lo sơn phết thật đẹp, lắp đặt các tiện nghi thật thoải mái
mà phao cứu sinh, ca-nô cứu nạn không có... thì mọi sự chuẩn
bị kia lại chẳng vô ích lắm hay sao? Vì vậy, theo thứ tự ưu
tiên, điều quan trọng nhất là Nước Thiên Chúa, hãy lo tìm
kiếm trước “còn những thứ kia, Người sẽ ban cho”. Và Thiên
Chúa cũng theo thứ tự ưu tiên đó: chim trời, Ngài còn cho
chúng cái ăn, chẳng lẽ chúng ta lại không quí hơn chim sẻ sao?

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy được niềm hạnh phúc được làm con
cái Chúa?
Sống Lời Chúa: Đừng để ngày nào bạn không đọc kinh “Lạy
Cha” ít là một lần, với tất cả tâm tình của người con, ít nhất là
trước bữa ăn, hoặc trước khi làm việc.
Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha với tâm tình con
thảo.
THỨ SÁU TUẦN 11 TN
Mt 6,19-23

Mời Bạn: Thiên Chúa là Cha, và Ngài thừa biết chúng ta
cần “những thứ kia”; nhưng Ngài cũng biết mạng sống chúng
ta còn quan trọng hơn, nên Ngài dám hy sinh Con Một yêu dấu
để cứu chúng ta. Tiếc rằng, nhiều người chỉ lo tìm
kiếm “những thứ kia” mà thờ ơ với Nước Thiên Chúa!

CỦA Ở ĐÂU, LÒNG TRÍ Ở ĐÓ
“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất…
nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.”(Mt
6,19-20)
Suy niệm: Không ít người bị hiểu lầm là sao thấy người quen
mà làm lơ hoặc sao gật đầu chào mà không đáp lại. Lý do là
khi người ta đang chú tâm tìm kiếm hay tập trung suy nghĩ về
một điều gì thì ngay cả những cái sờ sờ trước mắt có khi vẫn
không nhìn thấy. Tương tự như vậy, khi chúng ta quá chú tâm
tìm kiếm ‘những sự dưới đất này’, chúng ta lo lắng tích trữ cho
mình kho tàng ở đời này, thì ‘kho tàng thiêng liêng’ ‘những sự
trên trời’ trở nên quá xa vời, chúng ta còn tâm trí đâu mà để ý
tới nữa. Bởi vì kho tàng của chúng ta ở đâu thì lòng trí của
chúng ta sẽ ở đó.

Chia sẻ: Trong việc Phúc Âm hoá gia đình, điều quan trọng
nhất mà bạn định thực hiện là gì?
Sống Lời Chúa: Dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa
mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết “mạng sống trọng
hơn của ăn, và thân thể trọng hơn áo mặc” để con chỉ biết tìm
kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài.

www.thanhlinh.net

Mời Bạn: Tiền của, danh vọng, là những điều thế gian đang
tìm kiếm, là những cái tưởng rằng đem lại sự bảo đảm vững
chắc, nhưng thực ra lại rất mong manh dễ mất. Thế nhưng
chúng lại có sức thu hút rất mạnh, chiếm được rồi thì không
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, CYCLE C
First Reading
Proverbs 8:22-31
Wisdom was born before the earth was made.
Responsorial Psalm
Psalm 8:4-9
O Lord, our God, how wonderful your name in all the
earth!
Second Reading
Romans 5:1-5
We boast of our afflictions.
Gospel Reading
John 16:12-15
Whatever the Father has is mine. The Spirit of truth will
guide us.
Background on the Gospel Reading
This week we return to the liturgical season of Ordinary
Time. This Sunday and next Sunday, however, are
designated as solemnities, special days that call our
attention to central mysteries of our faith. Today, on the
first Sunday after Pentecost, we celebrate the Solemnity
of the Most Holy Trinity. This feast invites us to consider
what we believe about God, who has revealed himself to
us in the Trinity—one God in three persons.

The verses of today's Gospel come near the end of Jesus'
long discourse at the Last Supper. In the early part of this
discourse, as we saw last week on Pentecost, Jesus offers
assurances to the disciples. Even though he must leave
the disciples, he tells them that they will have a future
because of the help he will send them in the Holy Spirit.
In this section he focuses more on the shape of the future,
which will include Jesus' victory over the world that they

will share in. The disciples of Jesus cannot know the
future. They can only know that, whatever shape the
future takes, they will not have to face it alone. They
have the Spirit of Truth, who will continue to provide the
teaching of Jesus in the future.
Reading this passage on Trinity Sunday reinforces our
understanding of the unity shared by the members of the
Trinity. Although the idea of one God in three persons
remains a mystery, we have the assurance that, as Jesus
and the Father share all, Jesus and the Spirit share all.
Family Connection
Think of the last time you witnessed an act of selfless
love in your family. Parents and caregivers of all kinds
are called upon to act selflessly every day. Family life
calls us to share selfless love with one another.
God is the model for us of selfless love. There was no
need for God to create our planet or the creatures that
inhabit it; it was an act of selfless love. There was also no
need for God to send his only Son to save us. That too
was an act of selfless love.
As we draw closer to God and the mystery of the Trinity,
we learn about God's love. God has lavished us with love
in the persons of the Son and the Spirit, who in turn
nurture in us the desire to do the same. When we open
ourselves to be filled with an awareness of the divine life
within us, we participate in the endless spiral of love that
leads to eternal life. Whenever we share selfless love in
the family, we are sharing in the life of the Trinity.
https://www.loyolapress.com/

Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu
Tất cả các trưởng ban ngành, giáo lý viên, thiện nguyện viên, ban điều hành Giáo Xứ, cũng như mọi người Công Giáo
đều được mời đến tham dự Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu. Đai Hội được tổ chức tại nhà thờ St. Ignatius Church
(7810 Cypresswood Dr., Spring) ngày 11-12 tháng 11 năm 2022. Sẽ có các bài thuyết trình cho nhóm lớn và nhỏ
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Đây là cơ hội nối kết, học hỏi, và cầu nguyện chung với nhau. Xin
kính mời mọi người ghi vô lịch để cùng đến tham dự với chúng tôi vào mùa thu này nhé! Muốn biết thêm chi tiết xin
liên lạc 713-741-8723 hoặc proclaim@archgh.org hoặc vào trang mạng: www.archgh.org/proclaim.
Proclaim 2022: I Will Love
All ministry leaders, catechists, volunteers, core team members, and Catholic faithful are invited to join for Proclaim
2022: I Will Love. The conference will be held at St. Ignatius Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) on November
11-12. The conference includes keynote speakers, breakout sessions, networking opportunities, and time for communal prayer. Please save the date and join us this fall! For more information contact 713-741-8723
or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

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

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

3B Group Tour/Quê Hương Bus
Công ty du lịch Việt đầu tiên
tại Houston tổ chức tour đoàn.

Công ty có Tours trọn gói và Tours Private.
4 ngày 3 đêm Arkansas Suối nước nóng, Đức Mẹ
Missouri, Bảo tàng Titantic/Wonder works.
3 ngày 2 đêm Riverwalk San Antonio, San Marcos
và Dallas.
3 ngày 2 đêm Houston-Nasa, New Orleans và
Lousiana.
11107 Bellaire Blvd D Houston, TX 77072.
832-404-2001 www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

