CHÚA NHẬT XVI
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Sixteenth Sunday
in Ordinary Time

Ngày 22 tháng 7
năm 2018
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

MỤC TỬ ÂN CẦN

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

Bấy giờ các môn đệ đi rao giảng trở về. Các ông có nhiều chuyện để kể lại cho
Chúa Giêsu nghe, nhưng các ông không làm được, bởi vì đám đông dân chúng
cứ đòi Ngài phải nói với họ hay thực hiện một việc làm kỳ diệu nào đó, cho họ
được thoả lòng. Chúa Giêsu muốn các ông rút vào một nơi thanh vắng để nghỉ
ngơi, nhưng dân chúng vẫn đi theo, đến độ các ông không có giờ để mà ăn và
rồi giờ thì đã muộn, quanh cảnh lại hoang vắng, nên bắt buộc các ông phải nghĩ
đến chuyện họ đói phải cho ăn. Chính trong bối cảnh ấy đã diễn ra phép lạ hoá
bánh ra nhiều.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
832.858.1597

Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Điểm nổi bật trong thái độ của Chúa Giêsu đó là lòng ân cần. Chúa Giêsu xuất
hiện như một người đang chăm lo cho những kẻ chung quanh. Chúng ta đã quá
quen với những điều mà thiên hạ vốn thường lặp đi lặp lại rằng: Người Kitô hữu
phải lắng nghe người khác, phải lưu tâm tới các tiếng gọi. Thế nhưng thiết
tưởng, chúng ta nên làm trẻ lại cách nhìn của chúng ta và hãy xem cách Chúa
Giêsu đón tiếp các môn đệ khi các ông trở về. Cũng như hãy xem Chúa Giêsu
đối diện với đám đông đang háo hức tìm gặp Ngài và Ngài đã động lòng thương
xót họ vì họ bơ vơ lạc lõng như đàn chiên không người chăn. Và đây cũng là
điều chúng ta phải lưu ý: Đoàn chiên thiếu người chăn. Một đám đông, đang đói
lời giảng dạy, đang khát sự hấp dẫn.
Thực vậy trải dài suốt hai mươi thế kỷ, lời cảnh giác của Chúa vẫn còn là một
sự khẩn cấp: lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ sai thợ
đến gặt lúa của mình. Biết bao nhiêu người trên thế giới, khát khao tìm gặp
Chúa, nhưng lại không có ai hướng dẫn cho họ. Biết bao nhiêu người còn ngồi
trong bóng tối, nhưng lại không có ai soi chiếu cho họ. Biết bao nhiêu đàn chiên
không có người chăn, nên phải bơ vơ lạc lõng.
Thế nhưng trước một hoàn cảnh như thế, chúng ta phải làm gì? Đó mới là điều
quan trọng. Bởi vì như danh ngôn Tây phương cũng đã nói: Thà thắp lên một
ngọn nến, còn hơn là ngồi đó mà rủa sả bóng đêm.
Bằng đời sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương, chúng ta có thể trở
thành một tay thợ trên cánh đồng của Chúa, một ngọn đèn le lói trong đêm tối,
một kẻ tiếp giúp cho việc hướng dẫn đoàn chiên.
www.gpcantho.com

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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:
Phạm Harry Hưng

GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn sẽ bắt đầu khai giảng Chúa
Nhật ngày 19 tháng 8, từ 8:30 đến 12 giờ trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại
Hội Trường Mẫu Tâm, phòng số 8. Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ.
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Tổng Giáo Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác
của quý Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2018 - 2019
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em
Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12
cho niên khóa 2018 - 2019.
Chương trình ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 15, 22, và 29 tháng 7 năm 2018
Từ 9:00 sáng đến 1:00 trưa
Hết hạn ghi danh sau ngày 29 tháng 7 năm 2018

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

$40,020

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,503 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

713.301.6092

52.8%

myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua Mạng hàng
tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín
dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ hoặc lên trang mạng của Giáo Xứ www.giaoxungoiloi.org để ghi danh hoặc biết
thêm chi tiết.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958

Cursillo

$44,980

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.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Phan Minh Phượng

Đóng Góp (tính đến 15/7/18)
Còn Thiếu

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969

$85,000

% Đóng Góp

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
 Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
 Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Ban Giáo Dục cũng kêu mời quý anh chị nào muốn hướng dẫn hoặc phụ giúp các em
trong việc dạy Giáo Lý hoặc Việt Ngữ, xin đến gặp Ban Giáo Dục trong những ngày
ghi danh.
Lưu ý: Khai giảng niên khóa 2018-2019 - ngày 19 tháng 8 năm 2018
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Kính thưa Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ và các Thầy Phó tế,
Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Sau những tháng ngày cầu nguyện, làm việc của nhóm kiến trúc sư, các công ty liên
hệ và ban xây cất của giáo xứ, cùng với sự hợp tác đóng góp của quý ông bà và anh
chị em, việc nới rộng nhà thờ của chúng ta sắp thành hiện thực. Theo chương trình
đang hoạch định, chúng ta sẽ khởi công xây cất trong năm nay.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Giáo xứ đang bán vé số gây quỹ trong Giai Đoạn III, giúp việc nới rộng nhà thờ mau
hoàn thành. Giá ủng hộ mỗi vé là $20 mỹ kim. Lô Độc Đắc: Xe Lexus NX300 2018,
đang đậu trước cửa nhà thờ và thêm các lô trúng giá trị khác. Vé số được bán ở cuối
nhà thờ sau các thánh lễ.

Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

Các lô trúng sẽ được xổ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 trong 2
Ngày Vui Họp Mặt (6 và 7 tháng 10) hàng năm của giáo xứ chúng ta.

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em, đặc biệt các chủ nhân cơ sở thương mại vui
lòng ủng hộ mua vé số, giúp giáo xứ sớm hoàn thành dự án nới rộng nhà thờ. Quý Ân
Nhân mua ủng hộ trên $1,000 mỹ kim, giáo xứ sẽ treo banner quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của quý Ông Bà và Anh Chị Em.
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Võ Tiến Đạt

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Trần Văn Quang

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00

Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00

CHRIST, THE INCARNATE WORD
MÔ HÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
TUẦN XVI/TN/B
Thứ hai ngày 23/7 – Mt 12 , 38 – 42

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên
trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” ( c. 50)

Nội dung Tin Mừng
 Kinh sư và Pha-ri-siêu ngỏ ý muốn Chúa Giê-su thực hiện
một dấu lạ - một sự ngỏ ý đầy thách thức và cũng nhiều
mưu mô - bởi vì họ muốn thử thách Thiên Chúa và buộc
Người phải làm theo ý họ…
 Chúa Giê-su không những không làm như họ muốn mà
Người còn hướng họ về một sự lạ lùng đặc biệt: sự lạ lùng
của sống lại sau ba ngày im lặng trong lòng đất…
 Cuối cùng là lời phán xét dành cho họ: họ sẽ bị lên án, bởi
vì dân thành Ni-ni-vê biết hối cải khi nghe tiên tri Giô-na
kêu gọi, nữ hoàng Phương Nam xa xôi còn có lòng đi tìm
sự khôn ngoan khi bà nghe nói về Sa-lô-môn…Còn ở đây
và nơi Người là tất cả…Vậy mà họ vẫn cứng lòng…

Gương sống: thánh J ose Fernandez
Hiền, Linh Mục, tử đạo
Ngài sinh ngày 3.12.1775 tại Giáo Phận Avila, nước Tây Ban
Nha và được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng trong bầu khí đạo
đức của đức tin Công Giáo…
Lớn lên – với sự động viên của gia đình – Fernandez đã xin
gia nhập Dòng Đaminh…
Thầy Jose Fernandez khấn lần đầu tại tu viện thánh Phao-lô
khi được 27 tuổi…Sau khi mãn thần học, thầy được thụ phong
Linh Mục…Và cha Frenandez đã tình nguyện đi truyền giáo ở
phương xa…Ngài đến Phi-luật-tân và ngày 18.2.1806, ngài
đến Cửa Hàn, Đà Nẵng dưới thời vua Gia Long…Thời gian ở
lại đây, ngài tận dụng để học tiếng Việt và nhận tên Việt là
Hiền…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên
cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận
cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn;
và đây thì còn hơn Sa-lô-môn nữa.” ( c. 42)

Ngài ưu tiên cho việc truyền giáo và có được những kết quả
khả quan…Sau đó, ngài nhận bài sai đi phục vụ Giáo Xứ Kiên
Lao, làm giám đốc Đại Chủng Viện và bề trên Tiểu Chủng
Viện Ninh Cường.

Ca dao
Khôn cho người ta rái – dại cho người ta thương – dở dở ương
ương tổ người ta ghét!
Nói với người khôn không lại – nói với người dại không cùng!

Cuối năm 1837, cha Hiền bị quan quân truy bắt…Phải ẩn trốn
và làm mục vụ trong tình trạng bản thân mang bệnh nên rất
khó khăn cho ngài…Khi bị bắt, quan quân khuyên ngài bỏ
Đạo, bước qua Thánh Giá, nhưng ngài trả lời:

Thằng dại làm hại thằng khôn!
Danh ngôn
Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn
ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
Francis Quarles

Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà
chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.
Trưa ngày 24.7.1838, cha Jose Fernandez – Hiền đọc lại lời
tận hiến mình cho Chúa và cảm tạ hồng ân Chúa ban trong
suốt 32 năm miệt mài truyền giáo ở vùng đất Bắc Kỳ…rồi
chịu trảm quyết…

Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan.
Victor Hugo
Từ sai lầm của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai
lầm của chính mình.
Publilius Syrus

Sống Lời Chúa trong hôm nay


Sống Lời Chúa trong hôm nay
 không chỉ xin ơn khi cầu nguyện, ngược lại biết lên tiếng
tạ ơn và tôn vinh, vì Chúa luôn nhìn thấy những điều mỗi
người cần…
 nhận ra những “dấu chỉ” quanh mình để biết rằng Chúa
đang muốn mình sống như thế nào…



Thứ tư ngày 25/7
Lễ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ - Mt 20 , 20 – 28

Thứ ba ngày 24/7 – Mt . 12 , 46 – 50

Nội dung Tin Mừng
 Bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an đưa hai con đến gặp
Chúa Giê-su để có một thỉnh nguyện có tính cách rất trần
gian, nhưng cũng rất “lòng mẹ”: đấy là tìm cho hai đứa
con mình yêu hai chỗ nhất trong triều đại của vua Gê-su
khi đến thời đến buổi của Người…
 Thỉnh nguyện của bà cũng như hai người con là một dấu
chứng cho biêt những người theo Chúa - cũng như mọi
người - chỉ nghĩ rằng: Chúa Giê-su đến và Người cũng
gom góp một lực lượng nào đó nhằm giải phóng Is-ra-el
khỏi ách nô lệ của người Roma…Thời đó đương nhiên là

Nội dung Tin Mừng
 Mẹ và anh chị em bà con với Chúa từ Nazareth đến thăm
khi Chúa Giê-su còn đang giảng dạy đám đông…
 Người ta cho Người biết sự việc, và Người đã nhân cơ hội
để nói đến một mối tương quan rộng lớn hơn: mối tương
quan giữa những người nghe và sống Lời Chúa dạy…
 Chúa đã dẫn con người từ những hạn hẹp của thế giới con
người để đưa họ đến với thế giới bao la của tình nghĩa
siêu nhiên…

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

vui mừng vì được chia sẻ mối tương quan thân tình của
các thành viên trong gia đình Đức Tin Ky-tô giáo…
xin Chúa giúp chúng ta có được niềm hăng say lan rộng
mối tương quan gia đình siêu nhiên Chúa muốn ở trần
gian này…
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có nhiều nhóm người như thế…
Chúa Giê-su đã tìm cách đưa người ta đến một bình diện
khác: bình diện “uống chén” Chúa Cha trao…Dĩ nhiên
các môn đệ chưa hiểu ngay, nhưng sau sống lại, các ông
đã hiểu…
Người cũng cho biết ai ở đâu và làm gì…là do ý muốn của
Thiên Chúa Cha…Đây cũng là một nhiệm mầu của ơn
gọi…Gia-cô-bê và Gio-an thì muốn như thế đó, nhưng
Chúa Cha lại muốn Chúa Giê-su trao Giáo Hội cho Phêrô…Và vì thế, trong Giáo Hội, không thể có tình trạng
người làm việc này so sánh mình với người làm việc kia…
Nếu lỡ ra mà có một chỗ nào như thế…thì quả thực là một
bất hạnh: không còn ai tin ai nữa…vì thiếu tính siêu nhiên
trong những sắp xếp công việc của một cộng đồng…





anh em thật có phúc vì được nghe.”
Thấy Chúa, thấy những việc Chúa làm…và thấy những tốt
đẹp quanh mình. Nghe Lời Chúa, nghe những chia sẻ của
anh chị em mình dưới nhiều hình thức và nghe được
những âm điệu ngợi ca Đấng Tạo Thành: quả thật chúng
ta có phúc…
Chọn câu Tin Mừng này cho phụng vụ ngày lễ hai thánh
Gio-a-kim và An-na – phụ mẫu của Đức Maria – Giáo
Hội muốn nói với chúng ta rằng: các ngài hạnh phúc vì đã
thấy và đã nghe…nên đã có được một tấm lòng xứng đáng
trở thành”nôi ấm” cho vị Thiên Chúa-làm-người…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Mắt anh
em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì
được nghe” ( c. 16)

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su bảo: “ Chén của Thầy, các ngươi sẽ uống;
còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có
quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy
mới được.” ( c.23)

Ca dao
Mẹ nào con nấy.
Phúc đức tại mẫu.

Gương sống: thánh Gia-cô-bê Tông Đồ

Cha anh hùng – con hảo hán.

Ngài là con của ông bà Dê-bê-đê và Sa-lô-mê và là anh của
thánh Gio-an Tông Đồ…Ngài được gọi là Gia-cô-bê tiền để
phân biệt với thánh Gia-cô-bê hậu – Giám Mục thành Giê-rusa-lem và cũng là môn đệ Chúa Giê-su…

Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới có ta,
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.

Ngài làm nghề chài lưới với gia đình…và đã được Chúa Giêsu gọi ngay khi đang làm công việc của mình…Cùng với em
mình là Gio-an, ngài đã quăng bỏ tất cả để theo Chúa – dĩ
nhiên với một chút tham vọng là sẽ có được một chút danh và
lộc trong triều đại mới này…

Danh ngôn
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất
khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời đáng yêu.
Louisa May Alcott (1832-1888)
nhà thơ nữ gốc Hoa Kỳ

Có thể nói – cùng với Phê-rô – anh em Gia-cô-bê và Gio-an
luôn luôn có mặt trong những sự kiện đặc biệt bên cạnh
Chúa…Không biết có phải vì chỗ đặc biệt này không…mà có
chuyện bà mẹ dắt hai anh em đến gặp Chúa như Tin Mừng ghi
lại…

Hãy cùng gia đình vui tươi trong miền đất của cuộc sống đẹp
đẽ này.
Albert Einstein
Với chúng ta, gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn
ở bên nhau.
Barbara Bush (1925-2018) – phu nhân tổng thống George
H.W.Bush, vị tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Sau sống lại và lên trời của Chúa Giê-su – như các Tông Đồ
khác – thánh Gia-cô-bê đi giảng Đạo tại tây Ban Nha…Sau
này ngài trở lại Giê-ru-sa-lem, rao giảng cho mọi người và
đem nhiều người về với Chúa…Những người chống đối tố cáo
ngài với vua Hê-rô-đê…và ngài bị bắt, bị chém đầu năm 44…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 quan tâm chăm sóc cha mẹ, ông bà trong những ngày đời
ngắn ngủi còn lại bên cạnh chúng ta…
 làm gương cho con cái trong đời sống đức tin và phong
cách Công Giáo của mình…

Ngài là vị tử đạo đầu tiên trong Nhóm Mười Hai…Đến lúc
này ngài mới rõ thế nào là “uống chén” mà Chúa đã nói với
ngài ngày xưa…và - đương nhiên – ngài cũng được đặt ngồi ở
hàng vị vọng trong hàng kỳ lão…

Thứ sáu ngày 27/7 – Mt 13, 18 – 23

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 không phải ngày một ngày hai mà chúng ta thấm đậm lời
Chúa và tình Chúa trong đời mình…nên hãy kiên nhẫn…
 gom góp cho mình những trải nghiệm cụ thể để có thể
giúp cho mọi người quanh mình gặp gỡ Chúa…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn người gieo giống…
 Mỗi tấm lòng của từng con người là mảnh đất đón nhận
hạt giống Lời Chúa được gieo vào qua việc cử hành Lời
Chúa trong các bí tích…
 Và hạt giống ấy có nảy mầm, sinh hoa, kết trái hay không
là tùy ở sự cố gắng dọn đất của mỗi chúng ta…
 Điều mà cha ông chúng ta – đặc biệt các thánh tử đạo
Việt Nam – đã làm được: đấy là tận tâm tận lực dọn đất
để hạt giống đức tin đâm mầm nảy lộc…

Thứ năm ngày 26/7 – lễ thánh Gio-a-kim và An-na
Song Thân Đức Maria – Mt 13, 16 – 17
Nội dung Tin Mừng
 Bài Tin Mừng trong thánh lễ mừng hai thánh Gio-a-kim
và An-na hôm nay chỉ vỏn vẹn có hai câu ngắn : Chúa
khen những người đang nghe Người – và chúng ta trong
hôm nay - là: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu,
thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm,
kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” ( c. 23)

Thứ bảy ngày 28/7 – Mt 13, 24 – 30
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục dùng dụ ngôn để giáo huấn chúng
ta…
 Dụ ngôn Người dùng hôm nay là : Nước Trời được ví như
một đám ruộng…và tình trạng lúc này là có cả lúa tốt xen
lẫn với cỏ lùng…
 Gia nhân – có thể là cả các thiên thần lẫn ngôn sứ - lấy
làm khó chịu và xin ý kiến để diệt cỏ lùng…
 Nhưng Chủ ruộng thì lại muốn giữ nguyên tình trạng ấy…
cho đến ngày gặt cánh chung…Một việc không phù hợp
với kỹ thuật nông nghiệp, nhưng lại là cơ hội chứng tỏ
lòng thương xót của Thiên Chúa…
 Với những hình ảnh diễn tả như vậy, chúng ta có thể gom
lại như thế này: Trần gian này – vốn là Nước Trời tiến
dần đến Viên Mãn – luôn luôn có sự xen kẽ giữa người tốt
và người xấu, người lương thiện và kẻ tệ hại…Rồi sẽ đến
mùa thu hoạch của thời cánh chung khi tốt/xấu, lành/dữ,
lương thiện/tệ hại được phân biệt rạch ròi…thì phận ai
nấy trách nhiệm…và có thưởng, có phạt…
 Trong hôm nay – thời gian đi dần đến Viên Mãn – mỗi
ngày sống là một cơ hội để xấu có thể trở thành tốt, dữ có
thể trở nên lành, tệ hại có thể nên lương thiện…
 Lòng Thương Xót Chúa luôn là một lời mời gọi sự hối cải
và biến đổi…

Gương sống – thánh Melchior Garcia Sampedro
Xuyên, Giám Mục , tử đạo
Ngài sinh ngày 26.4.1821 tại Arrojo, tỉnh Oviedo, nước Tây
Ban Nha. Gia đình thuộc giới quý tộc, nhưng đã sa sút đến độ
trở nên nghèo khó…
Năm 21 tuổi, thầy Sampedro học thần học ở chủng viện
Oviedo. Ba năm sau, thầy xin nhập Dòng Đaminh để được đi
truyền giáo. Sau năm tập, thầy khấn Dòng và chịu chức Linh
Mục ngày 29.5.1847. Qua Manila, cha Sampedro xin và được
cử đến Việt Nam vào tháng 2.1849. Từ nay, ngài có tên Việt là
cha Xuyên…
Tháng 3.1850, cha được Đức Cha Sanjurjo – An đặt ngài làm
giám độc chủng viện Cao Xá. Tháng 7, cha được chọn làm đại
diện giám tỉnh. Ngài đã cho in nhiều tập sách giáo lý nhỏ cho
giáo hữu và quan tâm truyền giáo cho lương dân..
Năm 1852, Đức Cha Sanjurjo – An chọn cha Sampedro làm
Giám Mục Phó. Lễ tấn phong cử hành long trọng ngày
16.9.1855 tại Bùi Chu. Nhiệt thành với sứ vụ, Đức Cha
Sampedro – Xuyên đặc biệt cổ võ phong trào Thánh Nhi.
Riêng năm 1855, địa phận Trung có 35.349 trẻ em được rửa
tội.

Giáo huấn Tin Mừng
 “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó
mà đốt đi, còn lúa , thì hãy thu vào kho lẫm cho
tôi.” (c.30)

Cuộc bách hại gia tăng, thánh Sanjurjo – An tử đạo ngày
20.7.1857…và người ta ra giá cao cho ai bắt được ngài, nhưng
Đức Cha vẫn ẩn trốn cho này chỗ kia để đến thăm bổn đạo vào
ban đêm…Đề phòng giáo phận se không có chủ chăn, Đức
Cha Sampedro – Xuyên đã chọn cha Valentino – Vinh làm
Giám Mục Phó. Lễ tấn phong của vị Giám Mục “gậy tre mũ
giấy” đã được âm thầm cử hành trong đêm tại nhà một giáo
dân ở Ninh Cường.

Danh ngôn
Con người giống như cửa sổ kinh mầu. Họ bừng sáng và lấp
lánh khi trời nắng và sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp
thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong.
Khuyết danh
Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được
điều nằm trong bạn.
Ralph Waldo Emerson

Ngày 8.7.1858, tại Kiên Lao, Đức Cha Sampedro – Xuyên bị
bắt với hai chú giúp lễ là Nguyễn Tiệp và Mai Hiến. Sau 20
ngày trong ngục, Đức Cha lãnh án lăng trì ngày 28/7/1858.
Trên đường ra pháp trường Bày Mẫu, Đức Cha một tay cầm
sách nguyện, một tay ban phép lành cho dân chúng. Tuy nhiên
cũng có những người ném bùn vào ngài…

Rốt cuộc chính những người có cuộc sống nội tâm sâu sắc và
chân thực mới có thể đối phó tốt nhất với những khó chịu của
cuộc sống bên ngoài.
Evelyn Underhill

Sau khi hai chú Nguyễn Tiệp và Mai Hiến lãnh phép lành của
Đức Cha rồi đưa cổ chịu chém…thì lý hình xô vị Giám Mục
nằm trên một chiếc chiếu có phủ vải. Họ cột tay chân của ngài
vào bốn cây cọc ở bốn phía, thêm hai cây cộc ở dưới nách để
nạn nhân khỏi giãy giụa…

Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện
tính cách nội tâm của mình.
Albert Shweitzer
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 mỗi ngày chúng ta chung sống và chứng kiến sự đan xen
tốt/xấu trong thế giới con người và giữa những con người
với nhau…
 hãy có cho mình cuộc sống nội tâm và cố gắng làm cho
những gì chưa tốt, chưa vui, chưa thiện quanh chúng ta trở
nên tốt, vui và thiện hơn…

Thụ án rồi, thi thể ngài được chôn dưới hố sâu và thủ cấp bêu
nơi công cộng ba ngày…Giáo dân đưa thi hài ngài về an táng
tại Phú Nhai. Năm 1888, thi hài ngài được dời về quê hương
Oviedo, tay phải để lại Bùi Chu và tay trái được đưa về
Manila…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 luôn quan tâm đến mảnh đất tâm hồn mình mỗi lần đón
nhận hạt giống Lời Chúa…để hạt giống hình thành những
hành động Tin Mừng trong từng ngày sống…
 nhìn vào gương sống của các Tử Đạo để nhận ra thế nào là
thành quả của việc dọn đất tâm hồn…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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