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GIEO GÌ, GẶT NẤY
Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ càn
khôn và Ngài đã đặt ra quy luật để điều
hành vạn vật. Một trong những quy luật
đó là “Gieo gì, gặt nấy.” Đây là quy luật
phổ quát, bất di bất dịch, chi phối mọi
hoạt động của vũ trụ cũng như con người.
Quy luật này vận hành như sau:
Nếu chúng ta đứng giữa những vách núi
bao quanh và thét lên một lời nguyền rủa:
“Khốn cho ngươi!” thì sẽ có nhiều lời
nguyền rủa “Khốn cho ngươi! Khốn cho
ngươi!...” liên tục dội lại bên tai. Trái lại,
nếu chúng ta la vang những lời chúc phúc:
“Phúc cho anh!” thì sẽ có nhiều lời “phúc
cho anh! phúc cho anh!…” vọng về.
Nếu người nông dân mang một thúng
lúa đi gieo, thì khi đến mùa, anh ta sẽ thu
hoạch về nhà cả trăm thúng lúa khác; Khi
anh ta gieo một thúng bắp, thì anh sẽ thu
hoạch được hằng trăm thúng bắp. Trái lại,
khi anh ta gieo cỏ xấu vào ruộng của
mình, thì khi đến mùa, anh ta chỉ thu
hoạch toàn cỏ dại.
Quy luật này đã được Thiên Chúa ghi
khắc vào lương tâm con người từ khi mới
dựng nên họ.
Quy luật này được nhân gian phát biểu
như sau:
- “Ác giả ác báo” hay là “Quả báo”.
- “Cha mẹ hiền lành để phúc cho con.”
- “Ở hiền, gặp lành.”
- Còn thánh Phao-lô trong thư Ga-lát
(6,7-8) thì dạy rằng: “Gieo giống nào thì
gặt giống đó”. Ngài viết: “Ai gieo giống
nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác
thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu
quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai
theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt
được hoa trái của Thần Khí là sự sống
đời đời” (Galat 6,7-8).
- Và Chúa Giê-su cũng dạy cho muôn
người ghi nhớ bài học đó như sau: “Anh
em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị
Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên
án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.
Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên
Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ
được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong
cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc
và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì
anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên
Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu
ấy” (Lc 6, 37-38).
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Vì nắm vững quy luật nầy, nên có nhiều
người dù không được biết giáo lý của Hội
thánh, không biết mười điều răn… nhưng
vẫn sống theo lương tâm, ăn ở ngay lành
và không dám phạm tội ác, vì họ sợ quả
báo, sợ quy luật gieo gì gặt nấy. Họ tin
rằng khi gây ra một tội ác thì mai sau sự
ác sẽ dội ngược về và giáng xuống trên
đầu họ, trên con cháu của họ. Họ cũng
tích cực làm từ thiện, làm việc phúc
đức… vì tin rằng phúc lộc sẽ quay trở lại
với mình.
Đúng vậy, “gieo gì, gặt nấy” là quy luật
muôn đời. Khi làm điều ác, con người tự
gieo hoạ cho mình. Hôm nay gieo gió,
ngày mai sẽ gặt bão. Hôm nay làm điều
phúc đức, mai đây sẽ được phúc lành.
Từ lời Chúa dạy, chúng ta có thể rút ra
bài học quý báu cho mình: phúc hay hoạ
đều do mình mà ra cả.
Nếu chúng ta muốn rước họa vào thân
thì cứ làm điều ác, chắc chắn mai đây tai
hoạ sẽ giáng xuống trên đầu: “Kẻ nào xét
đoán sẽ bị xét đoán, kẻ lên án sẽ bị lên
án…” “Ai dùng gươm sẽ chết vì
gươm" (Mt 26, 52).
Nếu chúng ta muốn thu hoạch nhiều ơn
phúc thì hãy yêu thương mọi người, hy
sinh phục vụ, tha thứ cho người ta, làm ơn
làm phúc cho kẻ khác… chắc chắn đời ta
sẽ được dồi dào ơn phúc, như lời Chúa
phán: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được
Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì
sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong
cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc
và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì
anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên
Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu
ấy.”
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa dạy chúng con biết rằng làm điều
thiện là gieo trồng hạnh phúc; Làm điều
ác là tự rước họa vào nhà.
Xin cho chúng con ghi khắc bài học này
vào tâm khảm và đem ứng dụng vào cuộc
sống hằng ngày để thu hoạch cho mình
nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui ở đời
này và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu
đời sau.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
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HÂN HOAN CHÚC MỪNG
TÂN PHÓ TẾ VĨNH VIỄN

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

Đoàn Hồng Phúc
Phạm Harry Hưng
Hoàng Quốc Dũng

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
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

Đã lãnh nhận chức Phó Tế Vĩnh Viễn qua sự đặt tay và cầu khẩn ơn Chúa
Thánh Thần của Đức Cha George A. Sheltz, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo
Phận Galveston-Houston vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 2 năm 2019 tại Nhà Thờ
Chánh Tòa Thánh Tâm.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn
đồng hành với các Thầy trong ơn gọi Phó Tế Vĩnh Viễn.
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ,
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến, quý Phó Tế,
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh
cùng các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành
và toàn thể giáo dân Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.

- 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

CÁM ƠN

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ,
quý Phó Tế, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý Ca Đoàn,
cùng quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em
đã đến tham dự tiệc Tất Niên và đón chào năm mới Xuân Kỷ Hợi
của giáo xứ chúng ta.
Sau khi trừ các chi phí, Giáo Xứ thu vào $61,600 Mỹ kim cho quỹ Nới Rộng Nhà Thờ.

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và chúc cho toàn thể chúng ta một Năm
Mới An Khang Thịnh Vượng và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh

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

832.473.3767

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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.
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%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
 Đức Thành, Khô Bò - 10%
 Chợ Tiến Hưng - 5%
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,342 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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Seventh Sunday in Ordinary Time, Cycle C
First Reading
1 Samuel 26:2, 7-9,12-13,22-23
David does not kill Saul.
Responsorial Psalm
Psalm 103:1-4,8,10,12-13
A song in praise of God's mercy
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
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
Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Second Reading
1 Corinthians 15:45-49
As we bear the image of Adam, so we will bear the image of the one from heaven.
Gospel Reading
Luke 6:27-38
Jesus teaches his disciples to be merciful as God is merciful.
Background on the Gospel Reading
Today's gospel reading is a continuation of the teaching that began in last Sunday's
gospel. We continue to hear Jesus' Sermon on the Plain. Recall that in Luke's Gospel,
this teaching is addressed to Jesus' disciples. This is in contrast to the parallel found in
Matthew's Gospel, the Sermon on the Mount, in which Jesus' words are addressed to
both the disciples and to the crowds.
These words from Jesus' teaching are familiar to us. They constitute the crux and the
challenge of what it means to be a disciple: Love your enemies, turn the other cheek,
give to those who ask, do unto others, lend without expecting repayment, judge not
lest you be judged.
There are several similarities between Luke's and Matthew's report of Jesus' great
teaching. Both begin with the Beatitudes. Matthew includes nearly all the content that
Luke does; the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel is longer than Luke's
Sermon on the Plain. There are, however, differences in language and nuance. For
example, Matthew presents this portion of the teaching as a contrast between Jesus'
teaching and the teachings of the law and the prophets. This is in keeping with
Matthew's concern to address his predominantly Jewish audience. It is likely that
Luke omits this contrast because it was unnecessary for the Gentile believers for
whom Luke is writing.
Another point of contrast between Matthew and Luke's presentation is the
terminology. In Luke, Jesus contrasts the behavior of his followers with the behavior
of “sinners.” In Matthew, Jesus contrasts the behavior desired with the behavior of tax
collectors and Gentiles. Matthew concludes the teaching about love of enemies with
the admonition to be perfect as God is perfect; Luke concludes by emphasizing God's
mercy.
In both Gospels, Jesus' words challenge those who would follow him to be more like
God. God loves us beyond our expectations, beyond anything we can possibly
imagine. In response to God's love, we are to love as God loves, beyond expectations
and with a depth beyond imagining.
www.loyolapress.com

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 VII/TN/C
Thứ hai ngày 25/2 – Mc 9 , 14 – 29
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: Cùng với ba môn đệ từ trên núi - nơi Người biến
hình đổi dạng – Người đi đi xuống với đám đông, và Chúa
bắt tay vào việc trừ một nố quỷ ám đặc biệt…Hai điểm
dừng:
 Nố quỷ ám này, các môn đệ không thể trừ được…Bởi
vì các ông không có nơi mình năng lực do sự cầu
nguyện – nghĩa là sự kết hợp mật thiết với Thiên
Chúa…
 Sự cầu nguyện hằng ngày cho chính mình và cho anh
chị em mình giúp chúng ta có sức mạnh để diệt bỏ sự
xấu và Thần Xấu nơi mình cũng như nơi những người
quanh mình…
 Ước mong sao chúng ta siêng năng cầu nguyện và cầu
nguyện với lòng tin, lòng mến và sự cậy trông…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trị
được thôi.” (c. 29)
Danh ngôn
Tất cả những người tim đến Chúa trong đức tin chân chính,
xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ
nhận được điều họ mong muốn.
Martin Luther
Thật tuyệt vời khi trèo lên những ngọn núi trong thanh giữa
bầu trời. Đàng sau và trước tôi là Chúa, và tôi không sợ hãi.
Helen Keller
Bạn không cần phải là người đặc biệt để tìm được Chúa.
Edward Young
Khi bạn tìm thấy Phật pháp, bạn sẽ thấy Phật pháp không ở
trong rừng sâu hay trên núi cao. Phật pháp cũng không ở trong
hang động hay tu viện. Phật pháp ở ngay trong tâm.
Ajahn Chah (1918-1992) – cao tăng Phật Giáo Thái
lan…
Thứ ba ngày 26/2 – Mc 9 , 30 – 37
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: Đức Giê-su và các môn đệ tiếp tục hành trình rao
giảng…và bầu khí có vẻ hơi nặng nề vì Người thông báo
về cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người…Tuy nhiên –
không biết có phải vì việc Người thông báo như vậy không
– mà các ông đã có một cuộc tranh luận về vai vế giữa các
ông với nhau…Ba điểm dừng:
 Các môn đệ tranh cãi xem ai là người “lớn hơn cả”
trong Nhóm…Cuộc tranh cãi này…có lẽ trải dài suốt
giòng lịch sử cứu độ và lịch sử con người…Trong tổng
thể…thì không có việc tranh cãi, bởi vì ai cũng biết là
“chính Chúa Cha” sắp xếp theo ý của Người…Thế
nhưng ở đây ở đó…vẫn có những “tranh cãi” để lại
nhiều di chứng…cho một địa phương nào đó…Dĩ
nhiên đi kèm là chuyện phe nhóm, chuyện chân rít và
“giáo xứ lớn, giáo xứ nhỏ”…
 Chúa có ngay cho sự tranh cãi ấy một giáo huấn: “Ai
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người”…Giáo huấn rõ như
ban ngày, nhưng thực hiện nó…thì quả thật là không
dễ, và việc không thực hiện nổi gây nhiều gương mù
gương xấu…
 Qua sự việc đặt một em bé giữa Nhóm và giáo huấn
các môn đệ đón tiếp những ai bé mọn, Chúa kêu gọi
các Đấng Bậc biết quan tâm đến những thân phận…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà
nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt
hết, và làm người phục vụ mọi người.” (c. 35)
Danh ngôn
Thước đo sự vĩ đại của một người không nằm ở số người phục
vụ người đó, mà ở số người anh ta đã phục vụ.
John Hagee – nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo người Mỹ…
Trong sự công bằng giữa người với người, Chúa đã dạy chúng
ta hãy đặt người lân cận vào vị trí của mình, và đặt mình vào
vị trí của người lân cận.
Isaac Wats (1674-1748) – nhà thơ người Anh…
Một trong những nguyên tắc cơ bản của tôn giáo là không để
bị mất đi cơ hội phục vụ Chúa. Và , vì Người là Đấng không
thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng ta phục vụ Người qua
người lân cận. Người nhận điều này như thể chúng ta phục vụ
Chúa là Đấng hiện hữu ngay trước mắt chúng ta.
John Wesley (1703-1791) – mục sư người Anh…
Thứ tư 27/2 – Mc 9 , 38 – 40
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: Thấy người khác không nằm trong Nhóm, nhưng
lại nhân danh Chúa để thực hiện việc trừ quỷ…nên ông
Gioan Tông Đồ hậm hực muốn Chúa cho phép mình ngăn
cản anh ta…Hai điểm dừng:
 Hậm hực là tâm trạng và tình trạng rất thường nơi bất
cứ con người nào khi thấy anh chị em mình hoặc là
hơn mình về một mặt nào đó, hoặc vô duyên vô cớ
xâm phạm lãnh vực độc quyền của bản thân hay phe
nhóm…Từ tâm trạng và tình trạng hậm hực này nảy
sinh chuyện tranh chấp và đưa đến nhiều bất ổn trong
chính lòng mình và nơi người khác…
 Đáp lại não trạng hậm hực hẹp hòi đó, Chúa nêu cao
tính khoan dung và cái nhìn độ lượng với một giáo
huấn đơn sơ thôi, nhưng buộc những ai theo Chúa
phải cố gắng để tập sống: Đừng ngăn cản những điều
tốt lành người khác làm…và – khi người ta đã có ý tốt
– người ta cũng sẽ có lòng tốt…
 Hậm hực…cũng là thói xấu rất phổ thông trong các cộng
đoàn Giáo Xứ…và thế giới những người tin…Nó tạo nên
những giới hạn trong việc phát triển cộng đồng và gây
phân hóa…Ước mong sao những người tin luôn xét đến
tâm trạng và não trạng của mình giữa công đồng Dân
Chúa và cộng đồng con người…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai
lấy Danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể
nói xấu về Thầy.” (c. 39)

Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ không phải là điều
mình nghĩ là nên thế!
Albert Einstein
Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai?
Heinrich Heine

Danh ngôn
Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng
đắn.
Mahatma Gandhi

Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất; những giá trị sâu bên
trong vẫn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và mãi
mãi.
Thomas Carlyle

Sự tức giận là a-xít có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn
là những gì nó được đổ lên.
Mark Twain

Thứ sáu ngày 1/3 – Mc 10 , 1 – 12
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: Tại vùng Giu-đê, khi đang giảng dạy cho đám
đông dân chúng, một nhóm Pha-ri-siêu lên tiếng đặt vấn
đề về chuyện được rẫy vợ hay không được rẫy vợ - nghĩa
là được ly dị vợ hay không…Ba điểm dừng:
 Ở đây, vấn đề được đặt ra…có vẻ như chỉ ảnh hưởng
đến nữ giới…và người chồng là người có quyền quyết
định…Trong hiện tại thì chuyện bình đẳng giới đã là
vấn đề đương nhiên, và chuyện “trung thành với nhau
theo luật của Thiên Chúa” là chuyện của cả đôi bên…
Do đó cả vợ lẫn chồng đều có bổn phận và sứ mệnh
xây dựng gia đình - mỗi người tùy theo ân điển Thiên
Chúa ban để là vợ, là mẹ và là chồng, là cha…
 Đứng trước vấn nạn của nhóm Pha-ri-siêu, Đức Giêsu đã nại đến “luật của Thiên Chúa Tạo Hóa” và thực
tế của cuộc sống hôn nhân… để bảo vệ cốt lõi của hôn
nhân: đấy là trở nên “một xương một thịt”…Cốt lõi
này bao hàm những phận vụ ngọt ngào của vợ, của
chồng. của cha mẹ đối với con cái…
 Gia đình – trong hôm nay – mỗi ngày đều phải đương
đầu với không ít những thử thách do những đổi thay
của xã hội, của quan niệm sống, của các thứ phong
trào tục hóa, của chuyện cơm áo gạo tiền…
 Ước mong sao những người tin luôn nỗ lực để cùng nhau
vượt qua những thử thách, những khó khăn…và hết lòng
bảo vệ những giá trị cốt lõi của gia đình…để mỗi thành
viên được sống trong hạnh phúc và niềm vui…

Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, nhưng hiếm khi có lý lẽ
tốt.
Benjamin Franklin
Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm
hồn.
Ralph Waldo Emerson
Thứ năm ngày 28/2 – Mc 9 , 41 – 50
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: một loạt – hoặc dài hoặc ngắn – ba giáo huấn
của Chúa Giê-su: - về phần thưởng dành cho một cử chỉ
tốt lành đối với người là môn đệ của Chúa; - chuyện
gương xấu và thái độ dứt khoát phải có đối với gương
xấu; - chuyện phải giữ đúng bản chất của “muối” là mặn
để có thể ướp…Ba điểm dừng:
 Về việc tốt dành cho môn đệ Chúa…Đây là chuyện
vẫn xảy ra và là điều kiện để người môn đệ Chúa có
điều kiện hoàn thành sứ vụ mục tử của mình…Tuy
nhiên cũng không ít những trường hợp “lòng tốt” của
giáo dân bị lạm dụng…
 Về gương xấu và thái độ dứt khoát với gương xấu…
Chúa khẳng định: Đương nhiên là có gương xấu,
nhưng – với những người tin và sống Lời Chúa – thì
dứt khoát không thể gây ra gương xấu…
 Bản chất của muối là mặn để ướp và muối chỉ có giá
trị khi còn giữ được bản chất ấy…Những người tin –
và đặc biệt các vị mục tử - là muối ướp mặn mối
tương giao giữa con người với Thiên Chúa và Thiên
Chúa với con người…Không còn đủ chất lượng để
làm tốt việc ướp mặn này, người mục tử - cũng như
ngươi tin – không còn lợi ích gì cho ai…
 Bài học rất rõ: Chúa muốn mỗi chúng ta sống tốt với
những người giúp chúng ta biết và yêu mên Chúa, không
gây ra gương xấu…và giữ được bản chất “đạo” nơi
mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phân ly.” (c. 9)
Danh ngôn
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất
khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng
yêu.
Louisa Alcott

Giáo huấn Tin Mừng
 “Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em
sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong
lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (c. 50)

Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là vì
sao thế giới hôm nay lại nhiều đau khổ và bất hạnh đến như
thế…Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo
lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều
hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với
cha mẹ mình.Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau,
và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm.
Me Tê-rê-xa

Danh ngôn
Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu càng đeo
mặt nạ dầy hơn.
Erich Fromm
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Ở điểm cuối cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện
không vượt qua thêm một bài thi,chiến thắng thêm một tranh
chấp, hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối
tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ/chồng, bạn
bè, con cái, hay cha mẹ mình.
Barbara Bush
Thứ bảy ngày 2/3 – Mc 10 , 13 – 16
Nội dung Tin Mừng
 Sự kiện: Đức Giê-su đặt tay chúc lành cho các em nhỏ đến
với Người…Các môn đệ sợ phiền nên ngăn cấm chúng…
Chúa Giê-su không bằng lòng với việc làm ấy của các
môn đệ…Người có một giáo huấn đặc biệt cho các ông…
Hai điểm dừng:
 Chúa thích thú với việc các trẻ nhỏ đến với Người…
Người thích thú có lẽ vì - nơi các em – hình ảnh của
Thiên Chúa còn rõ nét và đầy tính thánh thiện…Trẻ
nhỏ - dù ở thời điểm nào – vẫn nguyên tuyền và thanh
thoát…Dĩ nhiên giữa những thách đố của hôm nay, trẻ
nhỏ là nạn nhân của rất nhiều sự lạm dụng về nhiều
mặt…Tuy nhiên các em khá là nhạy bén với những gì
là thật, là tốt …
 Trong cái nhìn thánh thiện, Giáo Hội luôn trân trọng
và tìm cách để bảo vệ sự nguyên tuyền, thanh thoát
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nơi các em thiếu nhi – tương lai của nhân loại và của
Giáo Hội…
 Bản thân chúng ta – những người lớn – chúng ta noi
gương Chúa, yêu thương các em thiều nhi, quan tâm và
trân trọng sự nguyên tuyền, thánh thiện nơi các em…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho
chúng.” (c.16)
Danh ngôn
Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại.
Maria Montessori
Ta hãy hy sinh ngày hôm nay của mình để con cái ta có thể có
một tương lai tốt đẹp hơn.
A.P.J. Abdul Kalam (1931-2015) – TT thứ 11 của Ấn Độ, một
nhà khoa học miễn cưỡng trở thành chính trị gia…
Người có thể chạm đến trái tim con trẻ có thể chạm đến trái
tim của thế gian.
Rudyard Kipling
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org
TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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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