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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
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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
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
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm

TẬN DỤNG TÀI NĂNG CỦA CẢI CHÚA BAN
Theo truyền thống tại các nước Cận
Đông, khi một người giàu có trẩy đi xa,
họ thường giao tài sản cho các đày tớ, ít
hay nhiều, tùy theo khả năng của mỗi
người.
Dụ ngôn trong Phúc Âm hôm nay kể lại
người nhận được năm nén bạc biết ông
chủ mong mình đầu tư để kiếm lời. Người
nhận được hai nén, mặc dù ít hơn, cũng
đầu tư để sinh lời. Theo tỉ lệ phần trăm,
thì người đày tớ làm lời thêm hai nén,
cũng thành công như người đày tớ sinh lời
thêm năm nén. Cả hai người cùng cố gắng
đầu tư để sinh lời cho những nén bạc của
chủ, và do đó được ơn nghĩa với chủ.
Còn người đày tớ chôn vùi nén bạc của
chủ có đủ khả năng để làm việc nhỏ được
trao phó. Tuy nhiên anh ta đã để cho tính
lười biếng và sợ hãi chi phối. Anh ta che
đậy cái cớ không thích đáng của mình
bằng cách trả lại tiền vốn nguyên vẹn,
không lời cũng không lỗ. Và vì thiếu tinh
thần trách nhiệm, anh ta đã bị cách chức,
sa thải. Anh ta không nêu lý do tại sao lại
chôn vùi nén bạc của chủ, mà chỉ trách
chủ là người keo kiệt, hà khắc.

Câu hỏi ta cần đề cập đến hôm nay là mỗi
người đã dùng của cải tài năng, ân huệ
Chúa ban như thế nào? Mỗi người hãy
nhìn vào chính mình để tìm ra cái khoảng
cách giữa tài năng mình có và công việc
mình hoàn thành. Khi mà người ta không
chịu toại nguyện và thoả hiệp với chính
mình, với những của cải, tài năng mình
có, người ta sẽ sinh ra phàn nàn, kêu trách
và hận Chúa. Cái thái độ đó sẽ khiến
người ta khó lòng vượt ra khỏi mình, và
sẽ tự làm khổ mình. Nó làm tắc nghẽn cái
sức vươn lên của ta với Chúa. Khi mà ta
dùng quá nhiều thời giờ phàn nàn về
những cái ta không có, phàn nàn về số
phận hẩm hiu, mắt ta sẽ bị che đậy, không
7:00 pm
Trần Văn Quang
nhìn thấy những điều may mắn, những ân
832.566.3664
huệ Chúa ban. Do đó tâm trí ta bị mây đen
bao phủ. Vậy chỉ khi nào ta nhìn mình từ
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
nhữngPARISH
điểm tích cực, chỉ khi nào ta tiếp
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hay theo hẹn

nhận của Chúa ban, lớn cũng như nhỏ, với
lòng biết ơn, ta mới nhìn thấy cái chiều
sáng của cuộc đời.
Cũng như người chủ mong người đầy tớ
dùng tiền của đã được trao phó để sinh
lời, Thiên Chúa cũng mong ta dùng của
cải tài năng về thể chất cũng như tinh thần
và thiêng liêng để làm vinh danh Chúa.
Chúa không đòi ta phải trả nhiều hơn là
của cải đã được trao ban. Chúa chỉ đòi ta
trách nhiệm về của cải tài năng đã được
trao phó. Đọc Thánh kinh ta thấy Chúa
thường nói những điều ngạc nhiên không
ai nghĩ tới, đôi khi làm rối trí ngay cả các
tông đồ thân tín. Câu kết luận của dụ ngôn
hôm nay thoạt nghe xem ra có vẻ bất
công: " Phàm ai có thì được cho thêm và
sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay
cái đang có, cũng bị lấy đi". (Mt 25, 29)
Cái bài học mà Chúa muốn dạy ta trong
dụ ngôn hôm nay là cái tầm quan trọng
của việc đầu tư vào đời sống thiêng liên.
Theo Thánh Phaolô thì mỗi người nhận
được những ân huệ khác nhau của Chúa:
người thì nhận được nhiều của cải vật
chất, người nhận nhiều của cải tinh thần
như có đầu óc thông minh sáng tạo. Có
người giỏi về thể thao, âm nhạc. Có người
có tư cách tốt đẹp về bản ngã, nhân vị.
Người khác có đời sống nội tâm cao độ,
có thể gợi cảm hứng thiêng liêng nơi
người khác. Cái điều quan trọng là khám
phá những của cải tài năng mình có và tìm
cách phát triển để làm vinh danh Chúa và
phục vụ nhân loại chữ không tự phụ khoe
khoang. Như vậy mỗi người đều có số
vốn để đầu tư: vốn về vật chất, tinh thần
và đời sống thiêng liêng. Mỗi người tùy
theo khả năng, cơ hội, hoàn cảnh và điều
kiện khác nhau, được kêu gọi dùng những
của cải, tài năng và ân huệ Chúa ban một
cách khôn ngoan và với tinh thần trách
nhiệm để làm vinh danh Thiên Chúa và
phục vụ nhân loại.

Lm. Trần Bình Trọng
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

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

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:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 26 tháng 11, có hai Thánh Lễ 9:00 và 11:00 giờ sáng. Không có
Thánh Lễ 7:00 giờ sáng và 7:00 giờ tối.
LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 từ 8:30 đến 11:00 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội
dành cho cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Phụ huynh và người đỡ đầu phải tham
dự lớp Giáo lý. Xin ghi danh trong ngày học tại Giáo Xứ. Xin không mang trẻ
em đến lớp học.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ của các gia đình ghi danh trong giáo xứ đã
có ở cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo thứ tự của số phòng bì (1, 2, 3….v.v).
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng
giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo
xứ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
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: Donations/Đóng Góp Qua Mạng (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.***

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $13,707 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Các Linh Mục Hưu
Dưỡng được $1,108 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

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
Lê Quyên
281.943.4255
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
Nguyễn Trí

713.478.7497

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính
mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải
theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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 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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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.

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
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

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
713.256.7344
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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“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 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/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN, A
THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 18,35-43

Bạn ơi, đã bao giờ bạn cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ Đức Kitô với cả tấm lòng như thế chưa nhỉ? Biết bao lần chúng ta
không thể đến với Ngài vì đôi chân mình bị tê liệt bởi thứ bệnh
dửng dưng vô cảm. Biết bao lần khác bạn đến với Ngài một
cách máy móc, thụ động, theo kiểu ‘ai sao tôi vậy’. Bạn cứ thử
nung nấu một tấm lòng khao khát Chúa cách tột cùng và sống
mối tâm giao với Ngài mà xem, Ngài sẽ biến đổi bạn một cách
không ngờ đấy!

XIN CHÚA MỞ MẮT TÂM HỒN
“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương
tôi!” (Lc 18,38)
Suy niệm: Đối với người Do Thái, danh xưng “Con Vua Đavít” có ý chỉ về Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế sẽ đến để ứng
nghiệm lời hứa của Thiên Chúa mà các ngôn sứ tiên báo.
Người mù Giê-ri-cô gọi Chúa Giê-su như thế có nghĩa là anh
ta tin Ngài là Đấng Thiên Sai, và tin rằng chỉ có quyền năng
siêu nhiên của Ngài mới có thể chữa anh khỏi cảnh tật nguyền
này. Như thế, tuy anh bị mù thể lý nhưng cặp mắt đức tin trong
tâm hồn anh vẫn sáng. Và hơn nữa, khi anh được chữa lành
cặp mắt thể lý, anh càng thêm sáng cặp mắt siêu nhiên: Anh “nhìn thấy được”; - anh “đi theo” Chúa Giê-su; - và “tôn
vinh Thiên Chúa.”

Sống Lời Chúa: Ngoài những việc đạo đức chung với cộng
đoàn, bạn nhớ dành cho Chúa những phút cầu nguyện riêng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết lắng
nghe, biết đến với Chúa bằng tâm tình yêu mến và khao khát
được biến đổi cuộc đời.
THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô
Lc 19,11-28

Mời Bạn: Những người sáng con mắt thể lý mà lại mù cặp
mắt tâm hồn, mù cặp mắt đức tin thì còn bất hạnh hơn người
mù thể lý nhưng lại sáng cặp mắt đức tin để nhìn thấy Chúa.
Đáng buồn hơn nữa là họ cứ tưởng mình đang sáng mắt, và vì
thế như Chúa nói: “Các ông nói rằng ‘chúng tôi thấy’ nên tội
các ông vẫn còn” (Ga 9,41). Bởi vậy, chúng ta phải tập thói
quen cầu xin Chúa cho mình được thấy để con mắt tâm hồn
được trong sáng và nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống
mình.

SINH LỢI CHO NƯỚC CHÚA
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13b)
Suy niệm: Trong mười người đầy tớ được giao bạc, mỗi người
một nén thì Tin Mừng Lu-ca chỉ tường thuật lại ba người.
Người thứ nhất làm lợi được mười nén và anh ta được cai trị
mười thành, người thứ hai năm nén và được giao trọng trách
năm thành. Nhưng với người thứ ba thì không trôi chảy tốt đẹp
như thế. Chẳng biết vì lười biếng hay vì sợ rủi ro thất bại, anh
này đem nén bạc của chủ “bọc khăn cất kỹ”. Dù vì lý do nào
đi nữa, anh cũng thấy làm như thế là không ổn nên tìm cách
chống chế và ‘đổ thừa’ cho ông chủ: “Vì ông là người khắc
nghiệt”! Chẳng phải ông chủ đã tin tưởng giao cho anh số bạc
đồng đều như các bạn sao? Chẳng phải điều ông chủ muốn anh
cũng như các bạn là “làm ăn sinh lợi” sao? Các bạn anh được
trọng thưởng vì đã “sinh lợi” nén bạc ông giao phó chứ không
phải vì số lời được năm nén hay mười nén. Việc anh đem
‘đóng băng’ vốn liếng của chủ không phải là bảo vệ tài sản
cho chủ mà thực chất là phá hỏng kế hoạch của ông. Anh bị
coi là “đầy tớ tồi tệ” và bị tước hết những gì anh đang có chỉ
vì không biết sinh lời cho chủ mình.

Sống Lời Chúa: Xét mình dưới ánh sáng của Lời Chúa là
phương thế hữu hiệu để chữa lành bệnh mù tâm hồn. Cuối mỗi
ngày bạn đọc Lời Chúa và thinh lặng kiểm điểm xem mình đã
thực hành Lời Chúa như thế nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con luôn mang trong mình sự
mù lòa cần được Chúa chữa lành, đặc biệt là về tâm hồn. Xin
tình yêu Chúa chữa lành cho chúng con, để chúng con được
giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi khổ đau; ngõ hầu có được hạnh
phúc viên mãn cả xác hồn.
THỨ BA TUẦN 33 TN
Lc 19,1-10

Mời Bạn: Thiên Chúa cũng trao cho bạn như những người
khác Ngài trao cho mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng
chung quy cũng là một nén. Ngài đang chờ bạn làm lợi nén
bạc ấy không phải cho Ngài mà cho chính bạn.

CUỘC TÂM GIAO VỚI CHÚA
Gia-kêu leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su. Khi tới
nơi, Người nói: “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm
nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,4-5)

Sống Lời Chúa: Nén bạc của bạn là gì? Bạn hãy sinh lợi bao
nhiêu có thể.

Suy niệm: Để gặp được Chúa Giê-su, ông Gia-kêu không nề
hà cũng không sĩ diện. Ông thoăn thoắt chạy tới trước, trèo lên
cây sung mặc cho ai đó buông lời đàm tiếu. Ông chỉ có một
nỗi khát khao từ thâm sâu tâm hồn muốn nhìn thấy Chúa cho
bằng được, cho dù với tư thế vắt vẻo trên cây sung và cho dù
chỉ một lần thôi. Đáp lại, Chúa Giê-su cũng chẳng kiểu cách
khách sáo. Chẳng đợi ai mời, Chúa cũng nói với Gia-kêu, ‘tự
nhiên’ như nói với một người bạn thân lâu ngày mới
gặp: “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở
lại nhà ông!” Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng lại
là một cuộc tâm giao giữa Chúa và Gia-kêu. Đúng hơn, vị
khách không-mời-mà-đến này đã cuốn hút Gia-kêu vào cuộc
tâm giao với Ngài và đã biến đổi ông từ một Gia-kêu tội lỗi
thành một Gia-kêu công chính.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con những khả năng mà
con nhìn thấy và những khả năng tiềm ẩn trong con. Xin cho
con biết tận dụng những điều Chúa ban để phục vụ chứ không
khư khư giữ lấy và cất kỹ. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Lc 19,41-44

Chia sẻ: Có bao giờ bạn hiểu rằng tâm hồn bạn cũng là đền
thờ của Chúa Thánh Thần, để bạn thanh tẩy và gìn giữ mỗi
ngày, hầu xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa chưa?

NHẬN RA DẤU CHỈ BÌNH AN
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại
bình an cho ngươi!” (Lc 19,42)

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ loại trừ một tật xấu với ý thức thanh
tẩy và gìn giữ đền thờ thiêng liêng của Chúa.

Suy niệm: Hòa bình là khát vọng của con người và cũng là
quyết sách của Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế được các tiên tri
tiên báo là Hoàng tử Hòa Bình, Vị Vua Thái Bình đến đem lại
cảnh thái bình an lạc cho trăm họ. Sứ mệnh đó được xác nhận
khi Chúa Giê-su sinh ra, các thiên thần ca hát: “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa
yêu thương.” Chúa Giê-su mang đến cho trần gian một nền
hòa bình vĩnh cửu. Thù hận, ghen ghét hết những mầm giống
của chiến tranh đã bị Ngài lên án và đóng đinh vào thập giá.
Chúa đã hiến thân chịu chết để tuôn đổ vào con tim mỗi người
dòng máu tình yêu không biên giới, kết nối mọi người trong
Thiên Chúa, để hết thảy trở nên anh em chị em. Đấng đem lại
phúc bình an đã bị đồng bào của mình chối từ. Họ không nhận
ra nơi Ngài những gì đem lại bình an cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ rộng để
có thể đón tiếp những người nào cần đến tình thương của
đồng loại, anh em, nhưng cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận
mọi kiêu căng, ganh tị, bất hoà. Xin làm cho nhà này là nhà
cầu nguyện và là cổng dẫn vào Nước Chúa. Amen.
(Theo Flor McCarthy)

Mời Bạn: Chiến tranh, bạo lực, biểu tình, cướp bóc lừa đảo
đầy dẫy trên mạng, trong xã hội, ở khắp nơi ngay cả những
nước xưa nay vốn thanh bình yên ổn. Cơn bão văn hóa sự chết
đang hình thành trong mọi ngõ ngách tâm hồn và cuộc sống
con người. Chúng ta được mời để xây dựng hòa bình theo giáo
huấn và mẫu gương sống động của Chúa Giê-su. Không chỉ là
biết trên lý thuyết nhưng mỗi người phải để ơn Chúa thấm
nhập và biến đổi con tim của mình.

Suy niệm: Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ là cơ
hội tốt để chúng ta chiêm ngắm, học theo cách thế Đức Mẹ thi
hành ý muốn của Thiên Chúa. Ngay từ thời thơ ấu, Đức Mẹ đã
muốn thuộc về Chúa trọn vẹn, làm việc Chúa muốn, thi hành
điều Chúa dạy. Theo lời Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su hai lần: một lần là mẹ
khi sinh-thành-dưỡng-dục Chúa Giê-su về phương diện thể lý;
lần khác về phương diện thiêng liêng khi ngài thi hành ý muốn
của Thiên Chúa, chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế theo lời sứ
thần truyền, cũng như luôn đáp tiếng xin vâng trong mọi tình
huống của đời mình. Mẫu gương ấy của Mẹ giúp ta hiểu được
Lời Chúa nói với mỗi người: “Ai thi hành ý muốn của Cha
tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Những lời này
khích lệ ta trong việc kiên trì giữ lề luật Chúa mỗi ngày. Dù
thuộc bậc sống nào, tất cả chúng ta đều có cơ hội trở thành
người thân nghĩa thiết với Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Đức Mẹ dâng mình
Mt 12,46-50
THI HÀNH Ý CHÚA LÀ MẸ CHÚA
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em
tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

Sống Lời Chúa: Là người đem bình an, tôi quyết tâm “đem
yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem tha thứ vào chốn lỗi lầm.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh ở đời, xin cho
con biết nói ‘không’ với bạo lực và thù hận. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Lc 19,45-48

Mời Bạn: Là người giáo dân giữa đời, bạn được khích lệ sống
theo Mười điều răn và Tám mối phúc. Là tu sĩ, bạn được mời
gọi sống ý Chúa cách triệt để qua ba lời khuyên Tin Mừng. Cơ
hội cho từng người đều như nhau. Điều quan trọng là ta ý thức,
tận dụng để nên người thân của Chúa.

CẢM THẤY ĐAU LÒNG
Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà
cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn
cướp.” (Lc 19,46)

Sống Lời Chúa: Chúa muốn tôi sống như người con hiếu thảo
của Chúa để trở thành người nhà thân thiết của Ngài. Tôi quyết
đáp lại ý muốn của Chúa.

Suy niệm: “Trải qua một cuộc bể dâu,…” nhìn thấy nhiều nhà
thờ bị chiếm dụng làm cửa hàng, kho hàng, thậm chí trở thành
khách sạn, vũ trường… người tín hữu đã phải xót xa mà “đau
đớn lòng.” Cũng vậy, khi thấy những kẻ buôn bán, đổi chác
trong đền thờ, Chúa Giêsu cảm thấy đau lòng và đã phải nổi
giận, nặng lời với họ, cho dù có vì thế Ngài bị thù ghét và mưu
toan hãm hại. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng
ta trở thành đền thờ Thiên Chúa. Thế mà, chúng ta cứ thản
nhiên khi phạm tội, làm nhơ uế đền thờ thiêng liêng của
Người! Thế mà chúng ta cũng chẳng hề lo lắng, mau mắn
thanh tẩy đền thờ tâm hồn ấy bằng bí tích hòa giải!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với các đòi
hỏi trong bậc sống con đã chọn lựa, theo gương Mẹ Ma-ri-a.
Amen.
https://thanhlinh.net

Mời Bạn: Gìn giữ, chăm sóc và quan tâm đến thực trạng linh
hồn mình là bổn phận thường xuyên của người tín hữu, nhất là
mỗi khi tham dự thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa. Sự
trong sạch của tâm hồn là điều kiện cần thiết để xứng đáng trở
thành nơi Chúa ngự.
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THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Proverbs 31:10-13,19-20,30-31
The virtues of a good wife are extolled.

the gifts that have been given to us by God. This prayer
and discernment ought to lead us to use our gifts in the
service of God and our neighbor. God’s grace allows us
to share in the work of serving the Kingdom of Heaven.

Responsorial Psalm
Psalm 128:1-2,3,4-5
Blessed are those who walk in God’s ways.

Family Connection
In today’s Gospel, Jesus talks about the correlation
between faithfulness and responsibilities. Family life
provides many opportunities to illustrate this connection
for children. As children prove themselves trustworthy,
they can be trusted to take on greater responsibilities.
Jesus teaches us in this parable that when we show
ourselves to be trustworthy in small matters, we can be
trusted to participate in greater matters of responsibility.
As you gather as a family, take some time to recall how
each child in the family has matured and can now be
trusted with greater responsibilities.

Second Reading
1 Thessalonians 5:1-6
Paul warns the Thessalonians to stay alert because the
day of the Lord cannot be predicted.
Gospel Reading
Matthew 25:14-30
Jesus tells the parable of the talents, in which he teaches
about the importance of using the gifts that God has
given to us in service to the Kingdom of Heaven.

In today’s Gospel, Jesus talked about how our
trustworthiness in small matters shows that we can also
be trusted to share in the work of serving the Kingdom
of Heaven. Read Matthew 15:14-30. Say: We share in
the work of serving the Kingdom of Heaven when we
use our talents to help and serve others.

Background on the Gospel Reading
This week’s Gospel speaks of how Jesus’ disciples are to
conduct themselves as they await the Kingdom of
Heaven. In the preceding passages and in last week’s
Gospel, Jesus taught that there is no way to predict the
coming of the Kingdom of Heaven. His disciples must,
therefore, remain vigilant and ready to receive the Son of
Man at any time.

As a family, choose one thing to do this week to serve
others. Conclude in prayer together, asking God’s help
so that your family may serve others more faithfully.
Pray together the Prayer to the Holy Spirit.

Jesus’ parable talks about Christian discipleship using
economic metaphors. Before he leaves on a journey, the
master entrusts to his servants a different number of
talents, giving to each according to their abilities.
A talent is a coin of great value. Upon the master’s
return, he finds that the first and second servants have
doubled their money, and both are rewarded. The third
servant, however, has only preserved what was given to
him because he was afraid to lose the money. He has
risked nothing; he did not even deposit the money in a
bank to earn interest. This servant is punished by the
master, and his talent is given to the one who brought the
greatest return.

Prayer to the Holy Spirit
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.
And kindle in them the fire of your love.
Send forth your Spirit and they shall be created.
And you will renew the face of the earth.
Lord,
by the light of the Holy Spirit
you have taught the hearts of your faithful.
In the same Spirit
help us to relish what is right
and always rejoice in your consolation.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.

Read in light of last week’s parable of the wise and
foolish bridesmaids, this parable teaches that God’s
judgment will be based on the service we render to God
and to one another in accordance with the gifts that God
has given to us. Our gifts, or talents, are given to us for
the service of others. If we fail to use these gifts, God’s
judgment on us will be severe. On the other hand, if we
make use of these gifts in service to the Kingdom of
Heaven, we will be rewarded and entrusted with even
more responsibilities.

The English translation of the Prayer to the Holy Spirit from A Book of
Prayers © 1982, International Committee on English in the Liturgy, Inc.
(ICEL). All rights reserved.
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This Gospel reminds us that Christian spirituality is not
passive or inactive. Our life of prayer helps us to discern
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