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Phó Tế:
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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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

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
Phó Tế 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
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
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

TÊN QUẢN LÝ KHÔN KHÉO
Thánh Luca thường hay dùng câu chuyện
để dẫn vào một bài học. Câu chuyện là
tuỳ, bài học là chính. Ở đây câu chuyện là
sự khéo léo xoay xở của một tên quản lý
bất lương. Vì là điều tuỳ, nên thánh Luca
đã không quan tâm đến những chi tiết,
chúng ta chỉ biết anh ta bị mang tiếng là
đã phung phá sản nghiệp của chủ và bị
cho nghỉ việc.
Trước cái tin bất ngờ như sét đánh này,
anh đã tính toán, giảm bớt số nợ của
những người đã vay mượn ông chủ, biến
họ trở thành người bạn, những kẻ đồng
loã, sau này sẽ giúp đỡ anh. Cư xử như
vậy là bát lương đối với chủ, nhưng đó lại
là sự khôn ngoan của thế gian. Chúa
Giêsu khen ngợi sự khôn ngoan đó vì
Ngài thấy con cái thế gian đã khôn khéo
hơn con cái sự sáng. Ngài không khen
ngợi việc làm của hắn, vì hắn là kẻ bất
lương, nhưng Ngài phải nhận rằng hắn là
một kẻ khôn khéo và mau lẹ. Ngài đau
lòng khi nghĩ tới bình diện Nước Trời,
người ta đã không mau lẹ và khôn khéo
như vậy. Ngài đã đem ơn cứu độ đến
trong lời giảng và gương sáng của Ngài,
nhưng sao người ta lại hững hờ và chậm
chạp quá vậy. Đó là điều đau lòng và đáng
trách. Nhưng nếu muốn mau lẹ và khôn
khéo đối với Nước Trời, thì chúng ta phải
làm gì?
Và đây là bài học, là phần chủ yếu Chúa
muốn gởi đến cho chúng ta. Thánh Luca
đã không đưa ra một câu trả lời đầy đủ, vì
các công việc phải làm để đón nhận Nước
Trời thì nhiều và mỗi lần giảng, Chúa
Giêsu lại nêu lên một góc cạnh nào đó.
Điều Chúa muốn giáo huấn chúng ta hôm
nay đó là vấn đề tiền bạc.
Trước hết Ngài muốn khuyên chúng ta
hãy bắt chước óc sáng tạo và sự tích cực
của tên quản lý mà lo lắng đến việc Nước
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Trời. Đồng thời cũng hãy bắt chước hắn
trong việc tìm cách bảo đảm cho tương lai
của mình. Hắn đã tìm cách bảo đảm tương
lai đời này thì chúng ta là con cái sự sáng,
cũng phải tìm cách bảo đảm tương lai ở
đời sau. Vậy phải làm gì và tiền của đời
này có giúp ích được gì chăng?
Dĩ nhiên là có. Hãy dùng nó mà tậu của
cho mình một kho tàng ở trên trời, nơi đó
không có mối mọt và trộm cướp. Ngược
lại nếu chỉ dùng tiền bạc mà làm ăn ở đời
này thì khốn cho kẻ ngu ngốc vì khi chết
liệu có mang theo được hay không?
Nhưng thế nào là dùng tiền bạc để tậu cho
mình một kho tàng ở trên trời?
Của cải vật chất được ký thác cho chúng
ta không phải để chúng ta giữ làm của
riêng và coi đó như thần thượng để tôn
thờ, nhưng để chúng ta chia sẻ với anh
em, làm cho không ai còn thiếu thốn. Vậy
chúng ta phải chọn lựa: Hoặc coi tiền bạc
là đối tượng mình phải tìm kiếm chất chứa
cho thật nhiều, hoặc coi nó như của ký
thác để giúp đỡ lẫn nhau. Quan điểm trên
xem tiền bạc thành thần tượng. Còn quan
điểm dưới, coi nó chỉ là phương tiện xây
dựng hạnh phúc chung cho mọi người.
Như thế qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đi từ
bình diện trần gian sang bình diện Nước
Trời. Ngài nói đến sự khôn khéo của con
cái thế gian mà thúc giục con cái sự sáng
hãy lanh lẹ hơn đối với công việc thiêng
liêng. Chúa không chấp nhận thái độ tham
lam tiền bạc, biến tiền bạc nên thần tượng,
ngược lại Ngài muốn chúng ta dùng tiền
bạc để chia sẻ và giúp đỡ kẻ khác. Thái độ
trước coi tiền bạc là một thứ tôn giáo,
quan điểm sau nhờ tôn giáo mà chúng ta
thấy cần phải chia sẻ mọi sự với mọi
người.
https://giaophannhatrang.org
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật ngày
22 tháng 9, từ 8:30 đến 12 giờ trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Hội Trường
Mẫu Tâm, phòng số 5. Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9, từ 3:45 đến
5:45 chiều. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Hội Trường Mẫu Tâm, phòng số 19.

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

TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2019-2020
Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9, Trường Mẫu Tâm khai giảng và có Thánh Lễ 2:30 trưa.
Xin quý phụ huynh đưa đón các con em đúng giờ.
Lưu ý: Bổ túc ghi danh muộn cho niên khóa 2019-2020 trong các giờ học.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng Mười, Tháng Mân Côi, 7:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông
kính Đức Mẹ. Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7:30 tối, thánh lễ và nghi thức dâng bông
kính Đức Mẹ.
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 các em dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ 6 giờ chiều.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Vũ Hữu Thự
Trường Đạt

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
832.247.5969
281.389.0958

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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ
Giáo Xứ có hai ngày họp mặt vui hằng năm: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 từ 5:00 chiều
đến 10:00 đêm; Chúa Nhật ngày 6 tháng 10 từ 8:00 sáng đến 10:00 đêm. Xin quý Ông
Bà và Anh Chị Em cùng gia đình đến chung vui để giúp phát triển giáo xứ.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
• Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
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 để biết thêm chi tiết.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo
Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Vũ Ngọc

832.473.3767

$74,650

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,508 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

Cursillo
Hướng Đạo Lạc Việt

Đóng Góp (tính đến 15/9/19)
Còn Thiếu

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
713.301.6092

$85,000

% Đóng Góp

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Phan Minh Phượng

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

86%
$10,350
454

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,342 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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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: 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

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

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá
ủng hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật,
ngày 6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo
xứ. Lô độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà
thờ và nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế 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

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. C
CHÚA NHẬT, 25 THƯỜNG NIÊN
(Luca 16: 1-13)
TÍNH SỔ
Một người phú hộ giầu sang,
Có người quản lý, xa đàng thất thu.
Tiêu xài phung phí thiếu bù,
Đến khi tính sổ, dự trù trong kho.
Sợ rằng sa thải, nên lo,
Kêu hai con nợ, sửa cho hợp đồng.
Chi bằng rút bớt của công,
Ghi vào văn tự, sổ hồng phân đôi.
Hai bên có lợi đền bồi,
Chủ khen đầy tớ, tham mồi khôn ranh.
Bất lương hành động thật nhanh,
Dối gian tính toán, tìm danh sau này.
Nhỡ cơ đón tiếp có ngày,
Người đời khôn khéo, cơ may trong đời.
Các con học cách ở đời,
Dùng tiền gian dối, sinh lời đời sau.
Cuộc đời lữ thứ qua mau,
Giữ lòng trung tín, giúp nhau sống đời,
Gắng công chiếm lấy Nước Trời,
Làm tôi Thiên Chúa, ngàn đời hiển vinh.
Cậu truyện trong bài phúc âm không xa lạ với cách suy
nghĩ và hành xử của chúng ta. Chúng ta với trí khôn biết
tính toán và sự lanh lợi đã lợi dụng nhiều cơ hội để làm
lợi cho riêng mình. Chúng ta nghe dụ ngôn về người
quản lý bất lương nhưng hành động khôn khéo sau khi
viết lại văn tự cho vay. Anh quản lý này đã khéo léo sửa
lại văn tự có lợi cho anh trong cuộc sống đời tạm trong
tương lai, nhưng lại thiệt thòi nhiều cho ông chủ.
Truyện kể: Có hai cậu bé chơi ở bãi đậu xe, nhặt được
chiếc ví của người đàn bà đánh rơi. Trong ví có tên, địa
chỉ và tờ giấy 10 đô la. Một trong hai cậu bé nói: Chúng
ta không thể giữ ví tiền lại. Nhưng trước khi trả lại cho
bà ta, chúng ta hãy đổi giấy 10 đô ra tiền lẻ, tờ một đô.
Chúng ta biết ý đồ của hai cậu. Hai cậu bé khéo xoay sở
để tính lợi, kiếm tiền thù lao.

tự nó không xấu, xấu hay tốt tùy ở sự nhận thức và thái
độ của người xử dụng nó. Tiền sẽ là phương tiện tốt, có
thể dùng để làm điều thiện và giúp đỡ kẻ khốn cùng.
Chúa nói rằng: Các con hãy dùng tiền của gian dối mà
mua nước trời. Tiền gian dối không phải là tiền ăn trộm,
ăn cướp cũng không phải là tiền mua bán đồ quốc cấm.
Tiền gian dối là tiền của thế gian. Chúng ta biết rằng cứu
cánh không biện minh cho phương tiện. Chúng ta không
thể dùng tiền phi nghĩa mà giúp người nghèo.
Ông quản lý dùng tiền để mua nhân nghĩa, nhưng chỉ là
nhân nghĩa đời tạm này. Chúng ta có thể dùng tiền mua
Nước Trời. Lấy cái tạm thời biến thành vĩnh cửu. Đó
chính là sự ý thức, lòng khao khát và chia xẻ yêu thương
trong việc xử dụng đồng tiền. Cuộc đời trần thế là chuẩn
bị cho cuộc sống mai hậu. Hãy dùng tiền giấy đổi tiền
thật và dùng tiền thật mua Nước Trời . Công qủa chúng ta
làm ra do việc bác ái yêu thương, chúng ta sẽ được an
hưởng, được hạnh phúc và an vui muôn đời trong nước
Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 16-18).
ÁNH SÁNG
Thắp đèn trên giá soi chung,
Tỏa lan ánh sáng, khắp vùng tối tăm.
Chúa là sự sáng muôn năm,
Chiếu soi tỏa sáng, viếng thăm loài người.
Không gì kín nhiệm ở đời,
Mà không tỏ lộ, giữa nơi phố phường.
Không gì ẩn dấu náu nương,
Khơi ra ánh sáng, tứ phương rõ ràng.
Ai có sẽ được trao ban,
Lập thân công đức, tràn lan sống đời.
Tưởng mình có sẵn mọi thời,
Lấy đi mất trắng, của hời dối gian.
Các con ánh sáng trần gian,
Nêu gương đức ái, xua tan bóng sầu.
Thiên cung chiếu sáng nhiệm mầu,
Chứng nhân gương mẫu, hàng đầu rạng soi.

Anh quản lý bất lương đã phung phí của cải vào những
trương mục không tốt. Tiền bạc làm mờ mắt con người.
Anh đã không ngay thật trong việc quản lý nên bị chủ
cách chức. Chúa Giêsu đã nhiều lần phê phán người giầu
có chỉ biết dựa vào tiền của và tìm hưởng thụ. Họ chỉ tìm
những vui thích hiện tại mà, không quan tâm đến định
mệnh đời sau. Thu tích của cải đời này mà không làm
giầu trước mặt Chúa là khờ dại.
Thật ra, Chúa không lên án người giầu có hay tẩy chay
họ, Chúa vẫn được họ ân cần tiếp đón và dùng bữa với
họ. Chúa chỉ nặng lời kết án những người ích kỷ chỉ bám
víu vào tiền bạc và cách sử dụng đồng tiền của họ. Tiền
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THỨ BA, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 19-21).

Thuở xưa đã đến, một thời ân ban.
Vua quan thắc mắc hỏi han,
Hê-rô-đê nói, Gio-an chém đầu.
Ông này quyền phép bởi đâu,
Mong tìm gặp gỡ, ngõ hầu thực hư.
Yêu thương Chúa rất nhân từ,
Ban ơn đại phúc, tràn dư bởi trời.

THI HÀNH
Anh em với mẹ tới thăm,
Đám đông chen lấn, chuyên chăm nghe Lời.
Nhắn tin thông báo đôi lời,
Bà con đứng đó, xin mời Chúa ra.
Chúa rằng ai đó mẹ Ta,
Mọi người có mặt, cũng là anh em.
Đoàn dân hãy đến mà xem,
Thực hành lời Chúa, giữ kèm luật yêu.
Gia đình của Chúa bao nhiêu,
Kết thành Nhiệm Thể, cao siêu Nước Trời.
Thiện nam tín nữ gọi mời,
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Lời Chúa Con,
Thần Linh ân sủng sắt son,
Ba Ngôi một Chúa, vuông tròn kính tin.
Nguyện cầu khấn vái van xin,
Yêu thương tha thứ, muôn nghìn phúc ân.

THỨ SÁU, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 18-22).
CON NGƯỜI
Chúa thường cầu nguyện mọi nơi,
Cha Con liên kết, Ngôi Lời dấu yêu.
Nhiệm mầu Thiên Chúa huyền siêu,
Môn đồ chưa tỏ, nhiều điều quanh đây.
Giê-su muốn họ trình bầy,
Người ta suy tưởng, nghĩ Thầy là ai?
Gio-an Tẩy Giả thiên sai,
Ê-li-a đến, trên ngai từ trời.
Tiên tri xuất hiện trong đời,
Thuở xưa tái hiện, cao vời thánh ân.
Yêu thương cảm mến ân cần,
Tông đồ theo Chúa, sống gần ngay bên.
Trí lòng mạc khải ơn trên,
Là ai? Thầy hỏi, con nên trả lời.
Phê-rô đại diện đáp lời,
Ki-tô Đấng Thánh, cứu đời độ nhân.

THỨ TƯ, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 1-6).

PHÓ THÁC
Tông đồ Chúa gọi trao ban,
Quyền năng sức mạnh, phá tan xích xiềng.
Tâm thần bệnh hoạn thiêng liêng,
Chữa lành thân xác, mọi miền truyền rao.
Xua trừ ma quỷ tự hào,
Cứu người chữa bệnh, biết bao sự lành.
Vâng lời cất bước thực hành,
Không mang bao bị, tranh dành hơn thua.
Không tiền không bạc không mua,
Tin Mừng rao giảng, trong mùa hồng ân.
Bình an thần trí vọng ngân,
Ăn năn sám hối, canh tân cuộc đời.
Nơi nào đón tiếp kêu mời,
Yêu thương lưu lại, dậy khơi lòng người.
Thành tâm mở cửa Nước Trời.
Loan truyền rảo khắp, mọi nơi chúc lành.

THỨ BẢY, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 44b-45).
ĐAU KHỔ
Mọi người thán phục xưng tôn,
Thực hành dấu lạ, cứu hồn thế nhân.
Vinh quang tỏa chiếu nhân trần,
Con đường cứu chuộc, thanh bần hy sinh.
Giê-su phục vụ hết mình,
Yêu thương tha thứ, thập hình khổ đau.
Người đời toa rập với nhau,
Ghen tương thù ghét, trước sau cứng lòng.
Cứng đầu cứng cổ suy vong,
Tà tâm phản phúc, lưỡi đòng đâm thâu.
Xác thân đòn đánh hằn sâu,
Tử hình thập giá, thảm sầu vì yêu.
Tình yêu của Chúa cao siêu,
Nhiệm mầu hy tế, ban nhiều ân thiêng.
Chương trình của Chúa linh thiêng,
Hiến thân cứu độ, tội khiên xóa nhòa.

THỨ NĂM, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 7-9).
TỰ VẤN
Hê-rô-đê mãi phân vân,
Giê-su cao cả, thần dân kính thờ.
Suy đi nghĩ lại lờ mờ,
Đa nghi tính toán, vật vờ không yên.
Nhiều người kháo láo huyên thuyên,
Gio-an sống lại, như tiên xuống trần.
Có người suy đoán thần nhân,
Ê-li-a đến, canh tân lòng người.
Tiên tri sống lại vào đời,
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TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, September 22, 2019
First Reading
Amos 8:4-7
Unfair business practices and injustice to the poor will be
judged by God.

among the rich man's debtors, brokers repayment of the
rich man's loans by foregoing the interest and fees that
had been levied to line the steward's pockets. It is this
action, in which the steward puts aside his greed and
takes the longer perspective in order to enhance his
security, which is commended by the rich man.

Responsorial Psalm
Psalm 113: 1-2,4-6,7-8
Praise be to God, who raises up the poor.

The passage concludes with three morals for the listeners.
The first exhorts the listener to be prudent about the use
of wealth. Like the steward in the parable, those who
would follow Jesus must put transitory affairs in proper
perspective. Christians should handle the affairs of
temporal life with an eye toward eternal life.

Second Reading
1 Timothy 2:1-8
Paul tells Timothy that prayer for those in authority is
pleasing to God because God wills the salvation of all.
Gospel Reading
Luke 16:1-13 (shorter form, Luke 16:10-13)
Jesus tells a parable about a dishonest steward who is
commended for his prudence; one cannot serve both God
and money.

The second concerns trustworthiness. Those who can be
trusted in small things can also be trusted in great things.
If Christians handle money and other passing things
responsibly, then they can also be trusted with the affairs
of the Kingdom of God.

Background on the Gospel Reading
Today's Gospel sounds puzzling to contemporary readers,
but it can be made less so by considering the economic
system which stands behind the parable. A steward is
dismissed because he is squandering his master's
property. He is called dishonest because he is not serving
the interests of the rich man, his employer. In response
the steward, in an attempt to ensure favor for himself
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Finally, Jesus tells his listeners that no one can serve two
masters simultaneously. God must be put ahead of
money.
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HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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281.988.6155

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
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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