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MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Vào một buổi sáng mùa đông, nhóm tù
công giáo quây quần bên nhau, chia sẻ
Lời Chúa với dụ ngôn về người
Samaritanô nhân lành. Họ trao đổi với
nhau và tìm cách áp dụng tinh thần yêu
thương vào cuộc sống hằng ngày. Căn
phòng không đủ ấm vì từng cơn gió lạnh
thổi tới. Một tù nhân nghèo túng, trên
người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh,
đang ngồi mà cứ run lập cập. Bên cạnh
đó, một bạn tù khoác những hai chiếc
mềm. Và thế là, trong lúc mọi người bàn
luận về cách thức tương trợ lẫn nhau,
người bạn tù đột nhiên đúng dậy, tiến đến
và choàng một chiếc mềm lên người tù
nghèo túng. Cử chỉ của người bạn tù đã
gây được một ấn tượng mạnh mẽ cho cả
nhóm hơn bất cứ lời nào họ nói ra để
chia sẻ.
Và cũng từ mẩu chuyện này, chúng ta đi
vào đoạn Tin Mừng sáng hôm nay. Thực
vậy, chúng ta thường nói: Con người đầu
đội trời, chân đạp đất, vì thế sống trên đời
chúng ta có hai bổn phận phải chu toàn,
đó là mến Chúa và yêu người. Hai bổn
phận này phải luôn luôn đi đôi với nhau,
như hai mặt của một đồng tiền. Nói cách
khác, đó chỉ là hai phương diện của một
giới luật duy nhất, giới luật yêu thương.
Chúng ta không thể cầu nguyện và gắn bó
mật thiết với Chúa, nếu như chúng ta
không đối xử với những người bên cạnh
chúng ta bằng những hành động bác ái.
Thánh Gioan Tông đồ đã xác quyết: Nếu
ai nói rằng mình kính mến Chúa là lại
ghét bỏ anh em, thì quả thật kẻ ấy chỉ là
một tên nói dối, bởi vì hắn ta không thể
kính mến Chúa là Đấng hắn chẳng hề
trông thấy bao giờ, nếu hắn không yêu
thương anh em, là những người hắn luôn
thấy được. Chính Đức Kitô cũng đã dạy:
Ai kính mến Thiên Chúa thì cũng phải
yêu thương anh em. Hai lệnh truyền này
tương quan mật thiết với nhau đến nỗi
nếu chúng ta không yêu thương anh em
thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ không còn

kính mến Thiên Chúa nữa. Có một câu
danh ngôn đã bảo: Tôi tìm kiếm Thiên
Chúa, nhưng làm sao thấy được bởi vì
Ngài là Đấng thiêng liêng. Thế nhưng khi
tôi tìm kiếm người anh em, thì tôi sẽ gặp
được chính Thiên Chúa. Trong Phúc Âm,
rất nhiều lần Chúa Giêsu đã đồng hoá
mình với những người anh em nghèo khổ:
mỗi khi chúng ta cho người đói được ăn,
người khát được uống, người trần trụi
được mặc, người đau yếu và bị cầm tù
được viếng thăm là chúng ta đã làm cho
chính Chúa vậy.
Thế nhưng, việc yêu thương tha nhân của
chúng ta thường lại gặp thất bại từ đầu
ngay trong chính gia đình của chúng ta.
Không yêu thương những người thân cận
ruột thịt, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ
khó mà yêu thương những kẻ xa lạ cho
được. Vậy chúng ta đã dành tình yêu
thương cho những người thân cận trong
gia đình thế nào? Nếu chúng ta trả lời là
chưa đậm đà cho lắm, thì có lẽ tình yêu
thương chúng ta dành cho bà con lối xóm
cũng sẽ chẳng khá hơn. Và nếu chúng ta
chẳng yêu thương bà con lối xóm cho
mặn nồng thì chắc chắn chúng ta cũng
không thể kính mến Thiên Chúa một cách
nồng nàn được.
Trái lại, nếu chúng ta yêu quý những
người thân cận trong gia đình, thì chúng
ta mới có thể yêu quý những người bà
con lối xóm. Và một khi đã yêu quý
những người bà con lối xóm, thì chắc
chắn, chúng ta cũng sẽ dễ dàng kính mến
Thiên Chúa. Dấu chỉ và bộ đồng phục của
người môn đệ Chúa phải là lòng bác ái,
và ngôn ngữ của người Kitô hữu, thứ
ngôn ngữ mà nhờ đó bất cứ ai cũng có thể
hiểu được về Thiên Chúa và về bản thân
chúng ta, đó phải là ngôn ngữ của tình
yêu thương.
https://gpcantho.com/
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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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
R.I.P

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

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

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
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

Vì dịch COVID-19, năm nay Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer.

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.

- Đại Diện Giới Trẻ:

Vũ Hữu Thự

LỄ CÁC LINH HỒN
Thứ Ba, ngày 2 tháng 11:
Thánh Lễ tại Giáo Xứ - 7 giờ sáng, 12 giờ 10 trưa và 7 giờ tối.

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời sẽ được đặt ở cuối nhà
thờ. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

Chủ Tịch
Trần Văn Quang

LỄ CÁC THÁNH
Thứ Hai, ngày 1 tháng 11:
Thánh Lễ 7 giờ sáng, 12 giờ 10 trưa, 5 giờ chiều, và 7 giờ tối.

832.877.2074

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 $22,496 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Truyền Bá Đức
Tin được $6,371 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.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

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 Thành Long
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 Thông-Jennifer 346.291.5267
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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, trong tình cảnh bi thương hiện
tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết
chặt thế giới, chúng con chạy đến với
Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở
của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương
xót ghé mắt đoái nhìn chúng con
đang trong đại dịch virus corona; xin
an ủi những người mất mát và than
khóc người thân của họ đã qua đời,
đôi khi được an táng cách đau lòng.
Xin nâng đỡ những người đang lo
lắng cho các bệnh nhân, những người
mà vì để tránh lây nhiễm, họ không
thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng
tín thác cho những ai đang lo lắng vì
tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa
là Cha thương xót cho chúng con, để
thử thách này chấm dứt, đồng thời
chân trời hy vọng và bình an sẽ trở
lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn
cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin
Người an ủi gia đình của các bệnh
nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với
sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên
y tế, tình nguyện viên, những người
đang ở tuyến đầu trong tình trạng
khẩn cấp này và đang liều mạng sống
của mình để cứu những sự sống khác.
Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các
linh mục, những người với sự quan
tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng,
đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất
cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học,
giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để
chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các
quốc gia, để họ hành động với sự
khôn ngoan, quan tâm và quảng đại,
giúp đỡ những người thiếu những
điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch
định các giải pháp xã hội và kinh tế
với tầm nhìn xa và với tinh thần liên
đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh
động các lương tâm để thay vì những
số tiền khổng lồ được dùng trong việc
tăng cường và hoàn thiện các vũ khí,
được dùng để thúc đẩy các nghiên
cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm
họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng
cảm thức mình cùng thuộc về một đại
gia đình duy nhất, ý thức về mối liên
hệ nối kết tất cả mọi người, để với
tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng
con trợ giúp bao nhiêu người đang
sống trong nghèo đói và lầm than.
Xin khuyến khích sự kiên vững trong
đức tin, bền chí trong phục vụ và liên
lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những
người đau khổ, xin ôm lấy các con cái
đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin
Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền
năng của Người để giải thoát chúng
con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để
đời sống bình thường có thể trở lại
trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ,
Đấng chiếu sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ
và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân
thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu
hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
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TOÀN VĂN SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO VỀ ƠN TOÀN XÁ
TRONG THÁNG CÁC LINH HỒN
Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh
Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó
Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các
tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín
hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay.

và Cầu nguyện theo Ý Đức Thánh Cha. Họ được khuyến
khích cầu nguyện trước tượng ảnh Chúa Giêsu, Đức
Trinh Nữ Maria, đọc những kinh nguyện sốt sắng dành
cho người chết, ví dụ như Kinh Sáng và Kinh Chiều từ
Sách Thần Vụ dành cho người quá cố, Chuỗi Mân Côi,
Kinh Lòng Thương Xót Chúa, những kinh nguyện khác
cho những người thân yêu nhất đã qua đời của các tín
hữu hoặc dành thời gian để suy gẫm một trong những
đoạn Phúc âm được đề nghị trong Phụng vụ dành Người
Quá Cố, hoặc thực hiện công việc của lòng thương xót,
dâng lên Chúa những nỗi đau và những khó khăn của
cuộc đời họ.

Nội dung Sắc lệnh được ban hành tháng 10/2020 sau đây:
Ngày 23 tháng 10, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc
lệnh sau.
Năm nay, trong tình huống khẩn cấp hiện tại do đại dịch
“COVID-19”, các ơn Toàn Xá cho các tín hữu đã qua đời
sẽ được kéo dài trong cả tháng 11, cùng với việc điều
chỉnh các việc đạo đức và các điều kiện để bảo đảm an
toàn cho các tín hữu.

Để giúp anh chị em có thể dễ dàng nhận được ân sủng
hơn nhờ lòng bác ái mục vụ của các mục tử, Tòa Ân Giải
Tối Cao này chân thành cầu nguyện xin cho tất cả các
linh mục với các năng quyền phù hợp, có thể quảng đại
hy sinh một cách đặc biệt để cử hành Bí Tích Hòa Giải và
trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.

Tòa Ân Giải Tối Cao này đã nhận được không ít những
lời thỉnh cầu của các Mục tử Thiêng liêng, những vị đã
yêu cầu rằng năm nay, vì đại dịch “COVID-19”, các việc
đạo đức theo tiêu chuẩn của Sách Cẩm nang Ân xá (điều
29, triệt 1) để nhận lãnh các ơn Toàn Xá nhường cho các
linh hồn trong Luyện Ngục, nên có sự điều chỉnh. Do đó,
Tòa Ân Giải Tối Cao, theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức
Thánh Cha Phanxicô, sẵn sàng thiết lập và quyết định
rằng trong năm nay, để tránh các cuộc tụ tập ở những nơi
không được phép:

Tuy nhiên, liên quan đến các điều kiện thiêng liêng để
được lãnh nhận Ơn Toàn xá một cách đầy đủ, xin nhắc
nhở mọi người hãy dựa vào những chỉ dẫn đã được ban
hành trong Ghi chú “Về Bí Tích Hòa Giải trong hoàn
cảnh đại dịch hiện nay”, do Tòa Ân Giải Tối Cao ban
hành ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Cuối cùng, để các linh hồn trong Luyện ngục được giúp
đỡ nhờ lời chuyển cầu của các tín hữu và đặc biệt là nhờ
Hy tế trên Bàn thờ, là điều đẹp lòng Thiên Chúa (xem
Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), tất cả các
linh mục đều được nhiệt liệt mời gọi cử hành Thánh Lễ
ba lần trong ngày Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời,
như trong chuẩn mực của Tông Hiến “Incruentum Altaris”, do Đức Giáo Hoàng đáng kính Bênêđictô XV ban
hành vào ngày 10 tháng 8 năm 1915.

a.- Ơn Toàn xá dành cho những người đến viếng một
nghĩa trang và cầu nguyện cho người đã khuất dù chỉ
trong trí, như đã được quy định trong Cẩm nang trong
mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, có thể được
chuyển sang các ngày khác trong cùng tháng cho đến
cuối tháng. Những ngày như thế, do các tín hữu tự do lựa
chọn, cũng không cần kế tiếp nhau;
b. - Ơn Toàn xá ngày 2 tháng 11, được thiết lập nhân dịp
Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, dành cho tất cả
những ai sốt sắng đến thăm một Nhà thờ hoặc một Nhà
Nguyện và đọc ở đó “Kinh Lạy Cha” và “Kinh Tin
Kính”, có thể được chuyển sang Chúa Nhật trước hoặc
Chúa Nhật sau hoặc sang ngày Lễ Trọng Kính Các Thánh
Nam Nữ, và cũng có thể chuyển sang một ngày khác
trong tháng 11, do các tín hữu tự do lựa chọn.

Sắc lệnh này có hiệu lực trong suốt tháng 11, bất chấp
mọi quy định ngược lại.
Ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Ân Giải Tối Cao,
vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Lễ Nhớ Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II.
+ Đức Hồng Y Maurus Piacenza
Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

Những người già, người bệnh và tất cả những người vì lý
do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà mình, do những
hạn chế được áp đặt bởi các cơ quan có thẩm quyền trong
thời gian xảy ra đại dịch, nhằm tránh việc tụ tập đông đảo
các tín hữu ở những nơi linh thiêng, sẽ có thể nhận được
Ơn Toàn Xá. Điều kiện để nhận được Ơn Toàn Xá là họ
hiệp nhất về mặt tinh thần với tất cả các tín hữu khác,
hoàn toàn từ bỏ tội lỗi và có ý định tuân thủ càng sớm
càng tốt ba điều kiện thông thường là Xưng tội, Rước lễ
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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DECREE EXTENDS INDULGENCE FOR THE FAITHFUL DEPARTED
THROUGHOUT NOVEMBER
The Apostolic Penitentiary announces modifications to
the Plenary Indulgence for the deceased during the month
of November.

offering to God the suffering and discomforts of one’s
own life”.
Invitation to Priests
Directing a word to priests, the Decree asks that they
make the Sacrament of Confession generously available
and that they make Holy Communion available to the
sick. In addition, all priests are invited to offer three
Masses on All Souls’ Day.

Many of the Church’s pastors have requested an
adaptation to the requirements to obtain the Plenary
Indulgence for the deceased in the month of November.
Thus, “by the special mandate of His Holiness Pope
Francis”, the Apostolic Penitentiary released on Friday
some changes to the normal practice. The Decree
containing these modifications was signed on 22 October,
the liturgical memorial of Pope St John Paul II.

By Sr Bernadette Mary Reis, fsp
https://www.vaticannews.va/

Plenary Indulgence during month of November
Due to the coronavirus pandemic and the need to avoid
large groups from forming where prohibited, the Plenary
Indulgence applicable to the deceased by those who visit
a cemetery has been extended beyond the normal dates of
1 to 8 November. This year, the indulgence can be
obtained by anyone who visits a cemetery, even if only
mentally, on any day in November, and devoutly prays
for the faithful departed.
Plenary Indulgence for Feast of All Souls’ Day
Regarding the Plenary Indulgence attached to All Souls’
Day, 2 November, this year, it can be obtained not only
on the preceding or succeeding Sunday, or on the actual
Feast day, but on any other day of the month chosen by
each member of the faithful. In this case, the indulgence
is obtained by “devoutly visiting a church or an oratory”,
along with the recitation of the Our Father and the Creed,
and the other requirements associated with a Plenary
Indulgence.
The homebound
For anyone who cannot leave their home for various
reasons, including anti-Covid restrictions, they too can
obtain the Plenary Indulgence by “uniting themselves
spiritually to other members of the faithful”. In this case,
the condition of being “completely detached from sin”
and the intention of completing the other requirements for
obtaining a Plenary Indulgence remain. These conditions
are Sacramental Confession, reception of Holy
Communion and a prayer for the Holy Father’s
intentions.
The Decree suggests that such prayer take place before an
“image of Jesus or the Blessed Virgin Mary”. Among the
various prayers that are recommended are “prayers for the
deceased, Morning or Evening Prayer from the Office of
the Dead, the Rosary, the Divine Mercy Chaplet,
meditating on various Gospel passages proposed for the
liturgy of the Dead, or completing a work of mercy by
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
Deuteronomy 6:2-6
Moses teaches the people to love and worship God alone.
Responsorial Psalm
Psalm 18:2-3,3-4,47,51
A prayer of praise to God our strength
Second Reading
Hebrews 7:23-28
Jesus intercedes for us as our eternal high priest.
Gospel Reading
Mark 12:28b-34
Jesus is questioned by a scribe about the greatest
commandment.
Background on the Gospel Reading
As we continue to read from Mark’s Gospel, our
Lectionary skips a chapter that helps set the context for
today’s reading. If we were to read the sections skipped
(chapter 11 and part of chapter 12), we would hear about
Jesus’ entry into Jerusalem, his cleansing of the Temple,
and the questioning of Jesus’ authority by the chief
priests, scribes, and elders. The context, therefore, for
this Gospel is Jesus’ growing exposure before the Jewish
authorities. Jesus is being questioned and tested by the
Jewish authorities, yet the scribe who addresses Jesus in
today’s Gospel seems to be an admirer; he is not testing
Jesus.
The question posed in today’s Gospel requires Jesus to
interpret the Law of Moses. The Mosaic Law consists of
the Ten Commandments and many additional
commandments, numbering into the hundreds. For a
devout Jew, adherence to the Mosaic Law is an
expression of faithfulness to God’s covenant with Israel.
The ranking of these commandments was regularly
debated among the teachers of the Law.
Jesus was not the only Jewish religious teacher to
connect these two commandments, love of God and love
of neighbor. Both of these commandments were central
elements of the religious tradition that Jesus learned from
his Jewish community. Indeed, these commandments
continue to be central aspects of contemporary Jewish
religious understanding. Jesus’ response to his
questioners proposed an integral connection between
these two aspects of the Jewish Law. Love of God finds
its expression in our love for our neighbor. Many believe,
however, that this connection was heard in a new and
fresh way when spoken by Jesus.
The scribe who questions Jesus in today’s Gospel
engages in a positive dialogue with Jesus. He agrees with
Jesus’ teaching that the commandments to love God and
love neighbor stand above the commandment to offer

worship and sacrifice in the Temple. With this dialogue,
Jesus appears to close the debate with the Jewish
authorities. Mark reports that no one dared to question
Jesus further.
Family Connection
As Christians, our moral behavior is guided by the twopart commandment taught by Jesus in today’s Gospel:
love God and love your neighbor as yourself. Many of us
learned to use this framework as an examination of
conscience. By examining our lives through the lens of
these commandments, we have learned that the challenge
of these commandments is not in our desire to follow
them but in our capacity to consistently honor these
commandments in our daily lives.
For one week, identify and collect news reports of how
Christians show their love for God by loving and serving
their neighbor. Clip these news items and share what you
have heard when you gather as a family. Read together
today’s Gospel, Mark 12:28b-34. Talk about ways in
which your family might contribute to the examples of
Christian service you found. Choose one of these actions
to do together as a family. Conclude in prayer together
asking God to help us show love to our family members
and friends. Pray together the Act of Love.
Act of Love
O my God, I love you above all things with my whole
heart and soul, because you are all good and worthy of all
my love. I love my neighbor as myself for the love of
you. I forgive all who have injured me and I ask pardon
of those whom I have injured.
Amen.
www.loyolapress.com

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

Công Ty Sideline Interactive
Cần nhân viên
•
•

Thợ mộc/ Thợ lắp ráp đồ gỗ $15-17/giờ.
Tài xế xe tải: chạy xe tải 26ft giao hàng
đến các trường học trên toàn quốc, tối
thiểu 25 tuổi, có hồ sơ lái xe tốt, không
cần bằng lái xe thương mại, chỉ cần
bằng lái xe thông thường. Sẽ đào tạo ,
phải biết nói tiếng Anh, đi công tác 3
đêm / tuần, lương $900/ tuần, chưa
bao gồm thưởng hàng tuần.
Liên lạc Châu Dũng:
dc@sidelineinteractive.com
832-420-8546
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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.
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