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GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417

Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

LẠY CHA CHÚNG CON...
Vào cuối thập niên 80, tại Rumani,
một trận động đất lớn đã xảy ra làm
hơn 10 ngàn người chết. Ngay sau
trận động đất, một người cha đã chạy
đến nhà trường tìm đứa con trai của
mình.
Ngôi trường nhiều tầng đã sập đổ,
nhưng người cha cố đào bới trong
đống gạch vụn để tìm con. Những
người cứu hộ và cảnh sát bảo ông hãy
về nhà và đừng đào bới nữa vì rất
nguy hiểm. Nhưng ông không nghe và
cứ tiếp tục đào bới.
Ông đào bới trong suốt 12 tiếng đồng
hồ cũng chẳng thấy tăm hơi người
con đâu. Ông vừa đào bới vừa nghĩ:
"Mình đã hứa thì phải thực hiện lời
hứa, biết đâu nó còn sống trong đống
gạch này thì sao?"
Nghĩ thế rồi, ông lại tiếp tục đào bới,
24 tiếng rồi 48 tiếng đồng hồ trôi
qua... ông chợt nghe tiếng động. Ông
gọi tên người con và ông nghe thấy
tiếng kêu rất nhỏ từ xa vọng lại: "Ba
ơi". Nước mắt ông tuôn trào và ông
hăng hái đào tiếp đến tận phòng của
đứa con.
Thằng bé còn sống cùng với 20 đứa
khác trong một góc phòng chưa bị
sập. Nó ôm chầm lấy người cha và
nói: "Con đã bảo với các bạn của con
rồi: "ba tôi đã nói, dù thế nào ba cũng
đến đón tôi. Các bạn cứ yên tâm đi,
chắc chắn ba tôi sẽ đến".
Tiếng kêu ba ơi của đứa bé nghe như
âm vang lời kinh Lạy Cha chúng ta
đọc hằng ngày: "Lạy Cha chúng con ở

trên trời". Lời kinh Lạy Cha, là điệp
khúc được lập lại nhiều nhất trong
cuộc đời người tín hữu. Lời kinh này
chúng ta có thể thốt lên bất cứ khi
nào, bất cứ nơi đâu. Khi vui, khi
buồn. Khi thành công hay khi thất bại.
Khi ở nhà hay hành hương nơi xa. Tất
cả trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều
có thể thưa lên Lạy cha chúng con ở
trên trời. Đây là điệp khúc được lập đi
lập lại mà không bao giờ nhàm chán.
Vì lời đó là gạch nối cho tình cha con
luôn gần gũi đậm đà yêu thương, là
nhịp cầu cho tình con người vươn lên
làm con Thiên Chúa.
Thực vậy, Thiên Chúa của Kytô giáo
không phải là vị thần ở chốn xa xôi
nào đó, càng không phải là một vị
thần chỉ để con người đóng khung và
"kính nhi viễn chi", mà là một người
cha luôn ân cần chăm sóc người con.
Dù người con có hoang đàng tội lỗi
cha vẫn thứ tha. Dù người con mải mê
thế trần cha vẫn kiên nhẫn tìm con trở
về. Một người cha thật đại lượng bao
dung đến nỗi cho mưa thuận gió hoà
trên kẻ lành người dữ. Một người Cha
hết lòng vì loài thụ tạo đến nỗi đã ban
Con Một cho trần gian để cứu chuộc
trần gian. Một người cha luôn lo lắng
cho con cái đến nỗi còn quan tâm đến
sự sinh tồn của từng sợi tóc của con
người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
hãy sống trong tình con thảo với Cha
trên trời. Một người con thảo hiếu
luôn sống với Cha trong tình phó thác
và với anh em trong tình bác ái. Chính
Chúa Giêsu đã sống điều đó. Ngài đã
phó thác cuộc đời trong tay Cha đến
Xem tiếp trang 3

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng

BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

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.

- 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

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 $23,599 Mỹ kim. Thu tiên lần hai cho Hội Bác Ái Thánh
Vincentê được $7,565 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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2022 - 2023
Trường Mẫu Tâm tiếp tục ghi danh cho các em học Giáo Lý và Việt
Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2022 - 2023.
Ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
• Chúa Nhật: ngày 24 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
• Chúa Nhật: ngày 31 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ
Hết hạn ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2022
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.

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

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
832.830.3784

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

Vâng, cuộc đời chúng ta có vui có
buồn. Có những lúc thành công và có
những khi thất bại. Có đau khổ và
hạnh phúc. Điều đó nói lên sự bấp
bênh của giòng đời. Con ngừơi luôn
mang yếu tố bất định, chúng ta chẳng
biết ngày mai sẽ ra sao. Vì thế, kẻ
khôn ngoan là biết phó thác mọi sự

cho Chúa là Cha. Chính người sẽ lo
liệu những gì tốt đẹp nhất cho cuộc
đời chúng ta. Không một người Cha
nào lại bỏ rơi con cái thì Thiên Chúa
cũng định liệu và an bài mọi sự cho
chúng ta, miễn là chúng ta hãy sống
hết mình trong tình con thảo với Cha
và hết mình sống yêu thương và phục
vụ anh em đồng loại. Khi chúng ta
sống phó thác cho Chúa là lúc chúng
ta tìm được an bình trong thánh ý
Thiên Chúa. Cho dù cuộc đời có
những lúc nổi trôi, có những trái
ngang trắc trở, chúng ta vẫn tràn đầy
niềm hy vọng vì có Chúa luôn phù
trợ chúng ta. Vì ai bền đỗ đến cùng
thì người đó sẽ được ơn cứu thoát.
Amen.
Trích dẫn từ ‘Cùng Nhau Suy
Niệm’ – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

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

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

Vũ Duy Chinh

nỗi chỉ mong ước một điều là tim
kiếm ý Cha và làm vinh danh Cha.
Ngài đã sống với nhân loại trong tình
bao dung và độ lượng. Ngài đã đi đến
tận cùng của tình yêu là chết cho
người mình yêu. Ngài đã đi đến tận
cùng của việc quên mình là tha thứ
cho kẻ đã hành hạ và kết án mình.
Ngài đã dùng tình yêu để đẩy lùi sự
dữ. Ngài đã dùng tình yêu để hoán
cải những người lầm lỗi và tạo điều
kiện cho kẻ lầm đường lạc lối trở về.

713.240.2683

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 713-7418723 or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 17 TN
Th. Gia-cô-bê, tông đồ
Mt 20,20-28

Thiên Chúa và để Tình Yêu ấy được hiện thực nơi mình.
Mời Bạn: Đi tìm hạnh phúc chính là biết lắng nghe Lời Chúa,
biết tìm kiếm điều Chúa muốn nơi mình và thực hiện điều ấy
qua những lựa chọn mỗi ngày. Lựa chọn điều Chúa muốn luôn
đòi hỏi phải từ bỏ và hy sinh. Bạn có sẵn sàng để từ bỏ điều
mình ham muốn và đam mê không chính đáng, để chọn điều
Chúa muốn bạn làm hôm nay không?

CHO TẤT CẢ, CHO CẢ CHÍNH MÌNH
“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta
phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm
giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20,28)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã xác định đời sống tông đồ không
phải là ăn trên ngồi trốc, để bắt người khác phục vụ mình, mà
là phục vụ và hiến mạng để đền bù cho muôn người. Để đạt
được lý tưởng này, phải vượt qua được ham muốn ích kỷ và
tham vọng trần tục. Việc Chúa mời gọi hai anh em Gia-cô-bê
và Gio-an khi các ông nhờ mẹ tới xin Chúa cho các ông được
chiếm lĩnh địa vị danh vọng trong Nước của Chúa là một ví dụ
điển hình về cung cách của người tông đồ đích thực.

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn về khó khăn bạn gặp khi phải hy
sinh từ bỏ để chọn làm điều tốt Chúa muốn.
Sống Lời Chúa: Đọc và suy ngẫm câu Tin Mừng sau: “Người
yêu thương những kẻ thuộc về Người và Người yêu thương họ
đến cùng” (Ga 13,1).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm lòng mến cho
con; để con luôn biết yêu mến và mau mắn thực hành điều
Chúa dạy. Vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực của
cuộc đời con. Amen.

Mời Bạn: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su nói: “Yêu là cho
đi tất cả và cho cả chính mình.” Đó chính là cách thế đã giúp
thánh nữ mặc dù chỉ là thân liễu yếu đào tơ, suốt đời hiến dâng
mình trong bốn bức tường tu viện, cũng có thể trở thành một
vị tông đồ đích thực. Thái độ tự hiến và toàn hiến trong mọi
lãnh vực của cuộc sống tâm linh và trần thế nơi người Ki-tô
hữu giúp hướng đến một sự gắn bó trọn vẹn với Chúa, qua ơn
gọi của mình.

THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Mt 13,44-46
TÌM GIÁ TRỊ CAO NHẤT
“Anh bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng…
viên ngọc ấy.” (Mt 13,44.46)

Chia sẻ: Mọi hoạt động trong đời sống của bạn đều cần đến
thái độ cho đi một cách trọn vẹn. Bạn có thường xuyên để ý để
nỗ lực đáp ứng những yêu cầu của tha nhân hay chỉ chú tâm
đến các đòi hỏi riêng của bản thân mình.

Suy niệm: “Có chí làm quan, có gan làm giàu” có thể áp
dụng để hiểu hơn Lời Chúa dạy hôm nay. Người lái buôn tình
cờ may mắn tìm thấy kho báu giấu trong ruộng. Anh vui
mừng bán tất cả mua thửa ruộng; thửa ruộng ấy với người khác
chỉ là thửa ruộng bình thường, nhưng với anh là kho báu quý
giá. Trái lại, với người thương gia, không phải là chuyện tình
cờ, nhưng với cả cuộc đời chủ tâm tìm kiếm viên ngọc quý.
Không gì diễn đạt được niềm vui của anh khi tìm thấy, và hành
động dứt khoát phải là bước kế tiếp: bán tất cả tài sản mua cho
bằng được viên ngọc quý ấy. Kho báu, viên ngọc quý là Chúa
Giê-su, Nước Trời của Ngài. Đầu tư tất cả cuộc đời cho Chúa
Giê-su và Nước Trời, ta không sợ đầu tư sai chỗ, không sợ
thua lỗ. Tuy nhiên để mạnh dạn đầu tư, dành mọi năng lực cho
Chúa Giê-su lại thách đố ta dám đánh liều, đặt trọn niềm tin
vào Chúa, trông cậy Ngài ban ơn cứu độ cho ta, nhìn thấy giá
trị cao cả của Tin Mừng Nước Trời bằng đôi mắt “rành nghề”
tựa người thương gia buôn ngọc.

Sống Lời Chúa: Cố gắng thực hiện một bổn phận mà bạn
thường quên sót hoặc tránh né trong đời sống gia đình và cộng
đồng xứ đạo của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần phục
vụ như Chúa dạy: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên
mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không
chờ.”
THỨ BA TUẦN 27 TN
Th. Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a
Mt 13,16-17

PHÚC LÀM CON CHÚA
“Mắt anh em có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì
được nghe.” (Mt 13,16)

Mời Bạn: Nhìn xa thấy rộng là kỹ năng của những người
thành công trên thương trường. Cũng thế, để chiếm hữu Nước
Trời, bạn và tôi cần nhìn xa hơn những gì trong tầm mắt của
mình, tập biết nghe Lời Chúa dạy, tập “ái mộ những sự trên
trời”, bởi “vô vọng bất thành quan.”

Suy niệm: Sống trên đời, ai cũng mong muốn được hạnh
phúc. Có người cho rằng đó là tiền bạc, là danh vọng hay có
con cái thành đạt… Thế nhưng khi có tất cả những điều đó,
người ta lại nhận ra đó không phải là hạnh phúc thật của đời
người. Nhưng người Ki-tô hữu thì khác. Qua Đức Giê-su, họ
được mặc khải cho biết được Thiên Chúa yêu thương, được
dựng nên và được cứu chuộc trên cõi đời này. Hạnh phúc đích
thực của đời người chính là nhận ra tình yêu và sống hạnh
phúc trong tình yêu đó. Thiên Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho
mỗi người và cần chúng ta cộng tác. Hạnh phúc của con người
cũng chính là biết lắng nghe, biết tìm kiếm điều Thiên Chúa
muốn nơi mình và khao khát làm mọi sự để làm sáng danh
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm: “Ngày hôm nay các bạn hãy
nghe Lời Chúa phán. Chớ đừng cứng lòng nữa” (Tv 94).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho ơn ơn biết đánh đổi
những gì con có để lợi được kho tàng Nước Trời, là giá trị cao
nhất trần thế. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 17 TN|
Mt 13,47-53

chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống
rỗng” (1Cr 15,14).

CHUYỆN NƯỚC TRỜI…
“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống
biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)

Còn Bạn, Đức Giê-su vẫn không ngừng hỏi bạn: “Bạn có tin
như thế không?” Bạn trả lời thế nào với Ngài đây? Hành vi
nào trong cuộc sống của bạn có thể làm chứng rằng bạn tin vào
Đấng Phục Sinh, rằng bạn sẽ được sống lại với Ngài? Mời bạn
chia sẻ về kinh nghiệm sống đó.

Suy niệm: Tình yêu của Thiên Chúa thật bao la rộng lớn, dành
cho hết mọi người. Ai cũng được mời gọi vào trong chiếc lưới
yêu thương của Thiên Chúa là Hội thánh. Thế nhưng, dù ở
trong một hội được gọi là Hội thánh, không hẳn tất cả mọi
người đều là “thánh,” là “cá tốt.” Một số người có thể dần dà
đánh mất phần phúc Nước Trời, trở nên “cá xấu.” Đức Giê-su
báo trước viễn tượng về ngày phán xét, ngày cuối cùng của đời
người và thế giới, người tốt (luôn ở trong Thiên Chúa) và
người xấu (từ chối tình yêu của Thiên Chúa) sẽ được phân
tách, đi vào nơi dọn sẵn cho mình.

Sống Lời Chúa: Tìm cách thích hợp để diễn tả niềm tin phục
sinh của bạn mỗi khi bạn tham dự một đám tang.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên
Chúa hằng sống, Đấng phải đến trong thế gian.
THỨ BẢY TUẦN 17 TN
Mt 14,1-12

Mời bạn: Từ thuở ban đầu, con người được dựng nên bởi Bàn
tay Thiên Chúa, đón nhận hơi thở của Người, được Bàn tay ấy
dắt dìu luôn mãi. Chuyện Nước Trời như kho báu, Chuyện
Nước Trời như hạt cải, tựa nắm men trong bột, Chuyện Nước
Trời như chiếc lưới. Chuyện Nước Trời trở thành chuyện của
bạn thế nào tùy thuộc thái độ đón nhận và lối sống của bạn
ngay từ bây giờ. Mỗi người đều có cơ hội hoán cải trở nên “cá
tốt” và vui hưởng, chia sẻ “Chuyện Nước Trời.”

LƯƠNG TÂM TRÊN HẾT
“Môn đệ ông Gio-an đến lấy thi hài ông đi mai táng, rồi đi
báo cho Đức Giê-su.” (Mt 14,12)
Suy niệm: “Nếu ta phớt lờ lương tâm, hầu hết mọi sự dữ đều
có thể xảy ra” (E. Counsel). Vua Hê-rô-đê phớt lờ lương tâm
khi trong một chuyến đi Rô-ma, đã quyến rũ chị dâu bỏ chồng
theo mình về xứ Pa-lét-tin. Lương tâm ấy tiếp tục bị coi
thường khi nhà vua đã không nghe lời can gián chuyện loạn
luân ấy của ông Gio-an Tẩy giả, lại còn tống ông vào ngục tối
Ma-kê-ron bên bờ Biển Chết. Cuối cùng, sự dữ kinh khủng
nhất đã xảy ra: chém đầu vị ngôn sứ. Vua sợ ánh mắt giận dỗi
của người phụ nữ hơn sợ tiếng lương tâm, ngại dư luận cười
chê hơn tiếng Chúa nhắc nhở. Quả thật, khi ta phớt lờ lương
tâm, lương tâm ấy trở nên chai đá, lệch lạc, không còn đủ sức
mạnh cảnh tỉnh ta nữa.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng xây dựng xã hội trần thế thành
Nước Trời ngay hôm nay, khi sống trong tương quan với
Thiên Chúa và anh chị em theo các giá trị Tin mừng Nước
Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong con luôn xảy ra cuộc chiến
giữa cái tốt và cái xấu, điều lành và điều dữ, hướng tha và quy
ngã, dấn thân và co cụm. Xin cho con luôn sống trong bàn tay
yêu thương của Chúa, lựa chọn điều tốt nhất, đẹp ý Chúa nhất
để được dự phần trong Nước Trời. Amen.

Mời Bạn: “Lương tâm là la bàn của con người” (V. Gogh).
Lương tâm vừa cho ta biết nghĩa vụ luân lý phải làm, vừa là ý
chí thúc đẩy ta nỗ lực làm việc lành, tránh sự dữ. Trên hết,
lương tâm phản ảnh ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, khi
không hành động theo lương tâm, ta cảm thấy bị cắn rứt sâu xa
hay như bị một thất bại thấm thía. Trái lại, hành động theo
lương tâm, ta cảm thấy an bình thanh thản, như một phần
thưởng Chúa ban cho mình.

THỨ SÁU TUẦN 17 TN
Th. Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô
Ga 11,19-27
CON VẪN TIN THẦY!
“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.” (Ga 11,27)

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm luôn hành động theo lương
tâm, ý thức như lời Chúa nhắc nhở mình, cũng như tận hưởng
niềm vui khi hành động theo tiếng lương tâm ấy.

Suy niệm: Tảng đá lấp cửa ngôi mộ còn chưa xanh rêu, những
người thân còn chưa hết đau xót bàng hoàng vì sự ra đi của
người em thân yêu, những tiếng khóc chưa dứt, những giọt lệ
vẫn chưa khô, và chính Đức Giê-su cũng không tránh khỏi xúc
động đến rơi lệ, chính khi ấy, Chúa Giê-su lại đặt vấn đề nhạy
cảm này với Mác-ta: “Chị có tin như thế không?” Tin gì? Tin
rằng: “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải
chết.” Thế mà em mình đã chết, đã chôn rồi đây! Tin thế nào
bây giờ!!! Lòng mến yêu kính phục dành cho Thầy khiến Mácta sẵn sàng thưa: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin.” Thế nhưng cô
không thể tưởng tượng được Đức Giê-su lại truyền cất phiến
đá đậy ngôi mộ để gọi La-da-rô người đã chết chôn bốn ngày
sống dậy từ trong mộ bước ra. Thêm một lần nữa Đức Ki-tô
rao giảng mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm trung tâm điểm
của đời sống ki-tô giáo. Quả thật, đúng như thánh Phao-lô
nói: “Nếu Đức Ki-tô đã không chỗi dậy thì lời rao giảng của
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đặt vào tâm hồn con một đại
diện cho ý muốn của Chúa là lương tâm. Xin cho con chọn
tiếng lương tâm như chuẩn mực hành động cho mình, để con
đón nhận, tuân giữ các lề luật Chúa dạy. Amen.
http://thanhlinh.net/
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SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Genesis 18:20-32
Abraham pleads with God to save the innocent people of
Sodom and Gomorrah.

his faults, knows how to give good gifts to his children,
how much more will our heavenly Father give us?
Instead of good gifts, however, Luke substitutes the
word Holy Spirit. This foreshadows the gift of the Holy
Spirit, who is central to Luke's theology and who will
play an important role in the growth of the early Church
after Pentecost.

Responsorial Psalm
Psalm 138:1-3,6-8
Lord, on the day I cried for help, you answered me.

The parable and the concluding teaching in this section
should not lead us to think of prayer as a series of
requests presented to God. Rather, as Jesus teaches in his
model prayer, prayer consists in recognizing God's
holiness and his rule over all things.

Second Reading
Colossians 2:12-14
You were buried with Christ in Baptism and also raised
with him.
Gospel Reading
Luke 11:1-13
Jesus teaches the disciples about prayer.

Family Connection
When someone in our family is going through a hard
time, we can't just sit by and watch. We try to do
everything we can to let him or her know that he or she is
not alone. Sometimes we even try to find a special gift
for him or her—something that will help that person to
understand how important he or she is to us. Talk about
times in your family when this has happened.

Background on the Gospel Reading
Luke gives more attention to Jesus' teachings on prayer
than any other Gospel writer. He also mentions Jesus at
prayer more than the others. In today's reading, from the
beginning of Chapter 11 of his Gospel, Luke presents the
core of Jesus' teaching on prayer. It consists of Jesus
teaching a prayer to his disciples, a parable on the
persistent neighbor, and assurances that God hears our
prayers.

Like a good father, God saw that his children needed
help. He decided to offer his beloved children a special
gift to reveal his love. What did God give us? Not a
thing, but a person—the Father's beloved Son, Jesus.
Jesus, in turn, taught us to approach God as we would
approach a loving father. He gave us the words of a
prayer that we call the Our Father, or the Lord's Prayer.

The disciples notice Jesus praying “in a certain place.”
They ask him to teach them to pray just as John the
Baptist had taught his disciples. Jesus teaches them a
simple version of the most famous Christian prayer, the
Our Father, or the Lord's Prayer. Matthew's version
shows signs of being shaped by public prayer. Luke's
version is probably closer to the original form that Jesus
taught. Stripped of much of the language we are used to,
Luke's version seems simple and direct. We pray that
God's name will be recognized as holy and that his rule
over all will be established. This is followed by petitions
for our needs for bread, for forgiveness, and for
deliverance. Luke uses the more theological language of
“sins” rather than “debts,” which is used in Matthew's
version.
Having taught his disciples a simple, daily prayer, Jesus
goes on to reassure them that God answers prayers. First
he tells a parable about a persistent neighbor who asks a
friend for bread at midnight. The friend is already in bed
and has no desire to disturb his family by opening the
door. But because the neighbor is persistent, the sleeping
man gets up and gives him all that he needs. If a neighbor
is willing to help us if we are persistent enough, how
could God not respond to our requests?

Read aloud Luke 11:1-13. Talk about how Jesus teaches
us to be persistent in prayer. Think of times when family
members were persistent about something until they were
able to achieve a goal or receive what they sought. Talk
about what it means to be persistent in prayer. Help your
children understand that prayer is not like sitting on Santa
Claus's lap, asking for what we want until we get it.
Emphasize that prayer is a way of striving to recognize
how God is reaching out to us in love and responding by
presenting him with our needs.
Conclude this time together by joining hands and praying
the Lord's Prayer.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name;
thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us
our trespasses as we forgive those who trespass against
us; and lead us not into temptation, but deliver us from
evil. Amen.
https://www.loyolapress.com/

This teaching concludes with the reminder that if we
seek, we will get a response. If a human father, with all
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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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

SAT/ACT
Preparation
Course

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

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

BÁN ĐẤT

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

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

