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Giải Tội:

Mười cô trinh nữ chuẩn bị đi đón chàng rể. Cả mười cô đều đã sẵn sàng. Ví như
chàng rể đến đúng giờ, đúng với quan niệm của mọi người, đúng với lối suy nghĩ
chắc chắn của các cô, thì hẳn không có chi để mà nói. Thế nhưng chàng rể lại đến
trễ cho nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Khi chàng rể đến, thì những cô đã sẵn
sàng, theo chàng rể bước vào phòng tiệc. Và đến lúc bấy giờ, chúng ta mới nhận
thấy rằng có năm cô chưa thật sự sẵn sàng và đã bắt hụt chàng rể.
Lịch sử các tôn giáo đã ghi lại lời biết bao nhiêu lần bắt hụt như thế. Chẳng hạn
trong Cựu Ước, từ 700 năm trước Giáng sinh, hình ảnh Đấng Cứu Thế đã được loan
báo và qua nhiều thế hệ, toàn thể dân Thiên Chúa, đặc biệt là các vị chức sắc trong
đền thờ, có một quan niệm, một hình ảnh rõ ràng và chính xác về Đức Kitô dựa
theo Kinh Thánh, để rồi họ đã yên chí ngủ thiếp đi trong ý niệm đó. Khi Đức Kitô
đến họ đã bắt hụt Ngài bởi vì họ không thể nào chấp nhận một Đấng Cứu Thế khác
với khái niệm mà họ đã có.
Còn Giáo Hội, có bao giờ Giáo Hội đã bắt hụt Đức Kitô không nhỉ? Cách đây hơn
20 năm, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã kể lại câu chuyện bắt hụt của mình
như sau: Từ Vườn Xoài về Phú Nhuận, ngài chứng kiến một tai nạn, người chết
nằm cong queo, ngài thấy mình không còn gì để mà làm cho nạn nhân nữa. Đến ngã
tư đèn đỏ, ngài quay lại và thấy một bà già tháo chiếc khăn quàng, cúi xuống và phủ
lên mặt người xấu số. Cử chỉ đó làm cho vị linh mục giật thót người và ý thức rằng
mình có thể là một nhà tu mà vẫn bắt hụt Đức Kitô trong những sự kiện cụ thể hằng
ngày. Tôi rất cảm động trước chứng từ ấy và quyết sẽ không bao giờ vô tâm trước
một người bị tai nạn như thế. Hai mươi năm qua, tôi chưa chứng kiến một tai nạn
chết người nào, nhưng cách đây hơn một tháng có một học trò cũ đến thăm tôi.
Thấy em buồn, tôi đã thao thao bất tuyệt nửa giờ để động viên em bằng những lời
đạo đức đao to búa lớn. Vài ngày sau, tôi biết rằng em đến thăm tôi lần cuối trước
khi tự tử. Nhưng rất may mà được cứu sống. Tôi bang hoàng nhận ra rằng nếu hôm
đó tôi thức tỉnh lắng nghe hơn, thì hẳn đã giúp em bỏ đi được cái quyết định dại dội
ấy. Thế đấy, một linh mục lo cho người sống đã bắt hụt Đức Kitô khi Ngài đến qua
một người chết. Rút kinh nghiệm, tôi sẵn sàng đón tiếp Ngài qua một người chết, và
tôi đã bắt hụt Ngài khi Ngài đến với tôi qua một người sống mà tôi suýt giết chết.
Chúng ta đã có dịp nói nhiều về việc canh tân đổi mới, phải chăng đến lúc này thì ai
ai cũng đã đổi mới rồi và bây giờ chúng ta có quyền ngủ yên bởi vì chúng ta đã
thuộc kinh bổn, đã khám phá ra Đức Kitô, thế nhưng lời cảnh báo của Chúa Giêsu:
Hãy tỉnh thức, vẫn còn mang tính chất thời sự nóng bỏng của nó.
www.gpcantho.com

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phạm Harry Hưng
- 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
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên

Bùi Ngoan
Nguyễn Hân
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

281.745.6286
832.668.4169
281.435.4690
832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING)
Thứ Năm, ngày 23 tháng 11, Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 9:00 sáng. Sau Thánh Lễ có tiệc trà
mừng lễ. Không có Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:30 tối.
SỔ GHI TÊN CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, SỔ GHI TÊN CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI được đặt ở cuối nhà
thờ, trước Giếng Rửa Tội. Quý ông bà và anh chị em có thể ghi tên những linh hồn đã
qua đời để được cầu nguyện trong các thánh lễ suốt tháng 11.
HỘI THẢO VÀ GIỜ CẦU NGUYỆN CHO GIỚI TRẺ (Jesus and Me - JAM)
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11: 7:30 tối đến 9:00 tối, Hội Thảo và Giờ Cầu Nguyện cho
Giới Trẻ từ lớp 6 trở lên tại Hội Trường Mẫu Tâm.
HỘI ĐỒNG THÁNH PHỐ HOUSTON KHUYẾN CÁO
Hội Đồng Thánh phố Houston liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ và khuyến cáo như sau:
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải.
Xin mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
Các đường trong khuôn viên Giáo Xứ là đường một chiều. Để tránh tại nạn và giúp cho
giao thông trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường
một chiều bên phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC 2017
Các hình và chứng thư có thể nhận trong các ngày Chúa Nhật trong giờ học, 12:45pm
đến 6:00pm tại Hội Trường Mẫu Tâm.
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston 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. Đóng tiền DSF để trợ giúp các anh
chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người
quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám
Mục. Chân thành cám ơn lòng quảng đại đóng góp của quý Ông Bà, Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Đóng Góp (tính đến 29/10/17)

$75,370

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Còn Thiếu

Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958

% Đóng Góp

89%

$9,630

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $17,164 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Minh Trí

713.478.7497
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THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
NGHĨA TRANG FOREST PARK WESTHEIMER

Ngày 4 tháng 11 năm 2017

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

Xin Chúa đón nhận các linh hồn

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pmThứ 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
832.858.2548
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
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
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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CÁC BÀI SUY NIỆM
TRONG TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI: Lc 17, l-6
SỐNG CHỨNG NHÂN HƠN THẦY DẠY
Xem thêm CN 26 TN B và thứ Năm tuần 7 TN -CN 23 và
24 TN A - thứ Ba tuần 3 MC,
thứ Tư và thứ Năm tuần 19 TN

bình dân. Ngài sẵn sàng xuống đường để ôm hôn một người dị
tật, lắng nghe một em bé đang muốn tâm sự. Sẵn sàng bốc
phone gọi cho một ông thợ sửa giày, một ông bán báo…. Ngài
cũng khước từ những điều sang trọng cần có đối với một vị
lãnh tụ tinh thần của Giáo Hội. Ngài cũng không ngần ngại
đứng xếp hàng để nhận cơm tại một quán ăn và cũng không có
khoảng cách khi cùng ngồi ăn với những công nhân sửa ống
nước tại Vatican. Ngài còn là một người sống tinh thần nghèo
khó khi lựa chọn những phương tiện đơn giản nhất, hoặc công
cộng để di chuyển....

Trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, số 41 của Đức Thánh
Cha Phaolô VI, có viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe
những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có
nghe thầy dậy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân
chứng”. Như vậy, chúng ta có quyền nghĩ rằng: nếu đời sống
chứng nhân có tác dụng rất tốt trong việc loan báo Tin Mừng,
thì ngược lại, không có gì nguy hại cho bằng đời sống phản
chứng nơi người Kitô hữu!

Tất cả những điều đó cho thấy: Đức Giáo Hoàng Phanxicô
không ưa được dành quyền đặc lợi cho mình, mà sẵn sàng
trong thái độ của người phục vụ.... Ngài đã làm những chuyện
đó là vì ngài muốn làm mọi việc cho vinh quang Chúa chứ
không phải cho mình được nổi trội.

Thật thế, Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đề cao đời sống
chứng nhân nơi người môn đệ khi Ngài dùng phương pháp
phản biện để làm toát lên tính quan trọng của gương sáng.
Ngài nói: “Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị
cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương
xấu cho một trong những trẻ nhỏ này”. Nêu gương xấu là điều
tắc trách, nhưng gây nên cho những trẻ nhỏ, những người bé
mọn, người kém đức tin là một tội ác vì tính chất nguy hiểm
khôn cùng của nó!

Thực ra trong thế giới hôm nay, sự mong muốn được an thân,
khao khát được sung sướng và thái độ cầu an cũng như mong
muốn được phục vụ đang kéo dần người Kitô hữu đi theo như
cơn lũ bão…. Nhưng thử hỏi: liệu những cung cách đó có làm
cho khuôn mặt của Đức Giêsu được sáng tỏ hay không? Phải
chăng nó đã làm cho Ngài bị lu mờ qua những cái bóng của sự
tự kiêu, ích kỷ….

Gương xấu được ví như một thứ ôn dịch và có nguy cơ lây lan
rất cao.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng sống
tốt đúng với tư cách là môn đệ của Chúa. Luôn noi gương
Chúa đến để phục vụ chứ không phải để được người khác
phục vụ. Luôn yêu mến đời sống đơn giản vì ích lợi cho mình
và người khác. Luôn chu toàn bổn phận của mình trong tư
cách là người tôi tớ.

Gương sáng thì khó làm, khó sống, nhưng gương xấu thì quá
dễ làm, dễ bắt chước. Làm gương sáng cần phải có một sự cố
gắng cao với nhiều hy sinh, từ bỏ. Nó được ví như một người
leo núi với tất cả sự cố gắng, hy sinh.... Còn gương xấu thì
thực sự chẳng khác gì một người buông mình xuống núi,
chúng ta không cần phải cố gắng thì vận tốc rơi xuống cũng sẽ
nhanh chóng.

Cần nhớ một điều rằng: chỉ khi nào chúng ta từ bỏ mình, sống
tinh thần phục vụ, chúng ta mới trở nên mình hơn và giống
hình ảnh của một vị Thiên Chúa đến để phục vụ vì ích lợi của
con người.

Như vậy, với bản tính của con người, chúng ta dễ hướng chiều
về điều xấu hơn điều tốt. Dễ làm điều bất chính hơn điều thiện.
Vì thế, tội lỗi luôn có cơ hội len lỏi vào trong suy nghĩ và hành
động của chúng ta hơn là điều tốt.

Chính Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế "Vui Mừng Và
Hy Vọng" đã để lại một châm ngôn đáng được chúng ta suy
niệm và đem ra thực hành: “Con người chỉ tìm gặp lại bản
thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi”. Điều này cũng được
thánh Phanxicô Assisi đã tâm nguyện qua kinh hòa
bình: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc
quên mình là lúc gặp lại bản thân”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần nhớ lại ánh sáng đức
tin ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để sống cuộc đời nhân
chứng cho xứng đáng với ơn đã lãnh nhận. Cần làm cho hình
ảnh Đức Kitô hiền lành, dễ thương, giàu lòng thương xót ngay
trong cuộc sống, qua lời nói, hành động và việc làm của chúng
ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức được vai trò của
người môn đệ, và xin cho chúng con biết can đảm lựa chọn
trong tinh thần của người tôi tớ. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con đã trở nên những
người gây ra gương mù gương xấu cho người khác. Xin tha
thứ cho chúng con. Xin cũng ban thêm đức tin cho chúng
con để chúng con can đảm, trung thành sống cuộc đời
chứng nhân. Amen.

THỨ TƯ: Lc l 7, l l- 19
HÃY TẠ ƠN CHÚA
Xem lại CN 28 TN C.
Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trước khi được lành bệnh, ông là một
người ngoại đạo. Lúc thập tử nhất sinh, ông đã được giới nghệ
sĩ chuẩn bị tang lễ cho ông cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có
người Công Giáo đến thăm và gợi ý đưa ông đến đền Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế để cầu khấn Đức
Mẹ, ông đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, ông không xin cho
mình được khỏi bệnh, nhưng ông lại xin đức tin. Thật nhiệm
mầu, không những ông được ơn đức tin, mà ông còn được lành
luôn căn bệnh xơ gan cổ trướng của mình. Sau đó, ông đã
được đón nhận Bí tích Thánh Tẩy và dành thời gian còn lại để

THỨ BA: Lc 17, 7-10
ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ
Xem thêm CN 27 TN C
Qua những nguồn tin trên các trang mạng, chúng ta thấy: Đức
Thánh Cha Phanxicô đang được cả thế giới tôn vinh và khen
ngợi. Nhân loại ca ngợi ngài không phải ở khả năng tri thức
vượt trội, cũng không phải vì những triết thuyết cao siêu, hay
uy tín vốn được gắn với tước vị Giáo hoàng từ bao đời...!
Nhưng người ta kính nể vì Đức Giáo Hoàng là một con người
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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tạ ơn Chúa bằng việc sống đạo thật tốt, làm nhiều việc từ thiện
bác ái.

mong đợi một Đấng Thiên Sai oai phong lẫm liệt, Ngài đến để
thiết lập một triều đại hùng cường, mở mang bờ cõi và đem lại
cho dân tộc họ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo kiểu bề
ngoài.

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn ít có ai dán can
đảm để xin ơn đức tin như Lê Vũ Cầu! Bởi vì khi xin ơn đức
tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, dám chấp nhận lội ngược
dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận.

Niềm hy vọng như thế đã làm chủ suy nghĩ của họ, nên khi
Đức Giêsu đến, họ không nhận ra Ngài và khước từ những đặc
tính của Nước Trời mà Đức Giêsu loan báo. Nguyên nhân sâu
xa chính là lòng dạ sắt đá của họ. Sự cứng lòng tin đã làm cho
tâm hồn họ trở nên u tối, mê muội, nên khó chấp nhận ánh
sáng là chính Đức Giêsu. Vì thế, họ đã đang tay giết luôn cả
Đấng mang Nước Trời đến cho mình.

Ngược lại, chúng ta thường chạy đến với Chúa, Mẹ và Các
Thánh để xin cho mình những ơn như: giàu sang, chức vị, sức
khỏe.... Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên, xét về cấp độ
trong ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất, vì nếu có đức
tin, chúng ta dễ dàng an vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh
hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả sáng và thánh ý Chúa
được thực hiện.

Vì biết rõ tâm hồn họ, nên Đức Giêsu đã mời gọi: “Hãy sám
hối và tin vào Tin Mừng, vì Nước Trời đã gần đến". Nước
Trời mà Đức Giêsu loan báo ở đây không thể hiểu theo nghĩa
vật lý, tức là mắt thấy, tay sờ được…. Nhưng Nước Trời ở đây
là chính Ngài. Thực hành những lời Đức Giêsu dạy chính là đi
vào mối tương quan thân tình với Ngài và được ở trong Ngài.
Sống lời Ngài dạy và đem ra thực hành chính là làm cho Nước
ấy được lan rộng.

Thật vậy, khi có đức tin, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân,
vì thế, cần phải tạ ơn Chúa và yêu thương anh chị em mình.
Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy mẫu gương đức
tin của người phong cùi xứ Samaria. Chính nhờ lòng tin mà
ông được chữa lành. Cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên
của ông là tạ ơn Chúa. Thái độ này của người Samaria ngược
lại hẳn với 9 người Do Thái cùng bị phong cùi. Họ đã được
lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cám ơn Chúa!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta muốn được nhận
ra Chúa thực sự thì phải trở nên nhỏ bé, khiêm nhường. Cần
phải lột bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới với những
suy nghĩ và hy vọng mới theo tinh thần Tin Mừng thì mới có
thể gặp được Nước Trời.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ
yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt khác, Lời Chúa
còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: nếu những người trong
Tin Mừng hôm nay đã mắc phải những căn bệnh ghê sợ là
bệnh cùi, thì hẳn mỗi người chúng ta cũng có những căn bệnh
cùi tâm linh đáng sợ hơn rất nhiều, vì cùi tâm linh nó có thể
hủy diệt cả tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đức tin, chúng ta
có hy vọng được Thiên Chúa chữa lành và ban ơn cứu độ cho
chúng ta. Khi được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết
cám ơn Ngài và thay đổi đời sống nhờ hồng ân đức tin soi dẫn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm nhường,
hiền hậu và yêu thương để được Nước Chúa làm gia nghiệp.
Amen.
THỨ SÁU: Lc 17, 26-37
TỈNH THỨC TRONG NIỀM VUI
Xem CN 1 MV A
Mỗi khi nói đến ngày chung thẩm, ngày Chúa đến với mọi
người, ngày phán xét, hẳn đã làm cho nhiều người lo sợ. Lo sợ
vì họ đang sống trong cảnh sa đọa, nên ngày đó đến, họ sẽ gặp
phải sự bất hạnh. Nhưng ngược lại, nhiều người lại hân hoan
vui mừng. Tại sao vậy? Thưa những người vui mừng chính là
họ đang sống hết mình với Chúa, với tha nhân: dám hy sinh tất
cả dù phải mất cả mạng sống mình vì Nước Trời.

Thực ra, Thiên Chúa đâu cần con người phải cám ơn thì Ngài
mới được vinh quang, nhưng việc chúng ta tạ ơn Ngài lại đem
lại ơn cứu độ cho mình và mọi người nữa. Đồng thời, khi cám
ơn Chúa, chúng ta đón nhận được lòng khiêm tốn và tôn nhận
Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Như vậy, khi ta biết tỏ lòng
tri ân Thiên Chúa thì “ơn lại thêm ơn”. Còn khi không biết
cám ơn Chúa, thì “ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” vì đã
không biết sử dụng ơn Chúa cho hữu ích...

Tuy nhiên, muốn có được niềm vui thực sự, chúng ta phải
chuẩn bị sẵn sàng vì không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến.
Giờ của Chúa có thể đến như kẻ trộm, như ông chủ đi xa về,
như tia chớp từ trời xuống, như trận lụt thời ông Noe....

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin
cho chúng con ơn sám hối để đáng được Chúa chữa lành
bệnh cùi tâm linh của chúng con. Amen.

Ngày hôm nay, con người ưa sống trong cảnh nhung lụa, ăn
chơi, trần tục. Họ luôn bám vào những giá trị trần gian mà
quên đi thực tại Nước Trời với những giá trị của Nước này. Vì
thế, chúng ta không lạ gì khi con người trong xã hội hôm nay
vẫn nhởn nhơ và ung dung sống trong tội. Không màng chi
đến công bằng, nhân ái và tình thương....

THỨ NĂM: Lc 17, 20-25
HÃY SÁM HỐI ĐỂ GẶP ĐƯỢC CHÚA
Trong một lớp giáo lý dự tòng cho người lớn tuổi, một hôm,
thầy giáo lý viên hỏi mọi người rằng: “Tại sao lại theo đạo
Công Giáo?”. Lúc đó, có một chị đã trả lời: “Con theo đạo để
xin Chúa cho con khỏi đau khổ, bệnh tật...!”. Thầy giáo đó trả
lời: “Việc thoát khỏi đau khổ và bệnh tật không phải là lý do
chính, việc quan trọng chính là bạn tin nhận Chúa làm chủ
cuộc đời của mình, sống phó thác nơi Thiên Chúa và đón nhận
cũng như khám phá ra ý nghĩa của đau khổ trong cuộc sống
hiện tại, mặt khác, khi theo đạo, bạn được mời gọi bước theo
Đức Giêsu trên con đường hy sinh, quên mình vì người khác,
thực hành những điều Ngài dạy. Có thế, bạn mới được bình an
thực sự”.
Ngày xưa, người Do thái đương thời với Đức Giêsu cũng luôn
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn
sàng, hãy tỉnh thức trong tâm tình cầu nguyện và làm những
việc lành, hy sinh và bác ái.
Luôn biết gắn bó cuộc đời của mình trong sự an bài quan
phòng của Thiên Chúa. Thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc
sống hằng ngày. Nhất là luôn biết tỉnh thức trong đời sống cầu
nguyện.
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Thánh Frances Xavier Cabrini (1850-1917)
Ngày 13 tháng 11

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết gắn bó cuộc sống
của chúng con với Chúa. Luôn sống trong tâm tình cầu
nguyện để tìm gặp Chúa trong cõi sâu thẳm của lòng chúng
con. Amen.
THỨ BẨY: Lc 18, l-8
CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ
Xem lại CN 29 TN C

Thánh Cabrini là người con thứ mười ba của một gia đinh điền
chủ ở ngoại ô thành Milan. Như phần đông các người trẻ nhiệt
tình yêu mến Chúa thời bây giờ, họ đều ứớc mơ đi rao giảng
Tin Mừng đến những nơi xa xôi ở miền Viển đông, Bà muốn
trở thành một nhà truyền giáo.

Cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu
nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần linh trong tâm
hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, như cành cần nhựa
sống từ thân cây, như con người cần hơi thở.... Tuy nhiên, điều
ta cầu xin đôi khi cũng phải xem lại vì có những lời cầu xin
của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Hoặc cũng có đôi khi Chúa
muốn kéo dài thời gian để tăng thêm niềm trông cậy của chúng
ta....

Trong lúc chờ đợi Bà theo học ngành Sư phạm. Sau khi tốt
nghiệp gíáo viên, tuy dạy học nhưng ý tưởng ước mơ đi truyền
giáo ở những miền xa xôi vẫn khơi dậy trong lòng Bà. Bà đến
các Dòng tu xin gia nhập làm Nữ tu, nhưng đều bị từ chối vì
tình trạng sức khoẻ. Cha sở khuyên Bà đến dạy học tại Viện
mồ côi như giaó viên và sau ba năm thì Nhà Dòng mới nhận
Bà khấn dòng. Vì những khó khăn nôi bộ nhà mồ côi bị đóng
cửa, Ðức Cha Gelmini giáo phận Lodi khuyến khích Bà thành
lập một Dòng tu khác.

Lời Chúa hôm nay đề cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình
ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi bà xin ông thẩm phán
xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất công
và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì
của bà góa....

Năm 1880, với sự giúp đở của Ðức Cha Bà cùng với sáu phụ
nữ khác từng làm việc trong viện mồ côi thành lập một “Hội
Dòng Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu” với ý định sẽ đến
truyền giáo ở Trung quốc. Nhưng con đường Chúa dẩn đi thật
nhiệm mầu. Ðức Thánh Cha Leo XIII khuyên Bà nên đi theo
giúp đở những người Ý di dân khốn khổ, nghèo nàn và thất
học. Bà liền đi theo họ, vượt Ðại dương đến Tân thế giới.

Thái độ này cho chúng ta thấy kết quả của niềm tin và phó thác
vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ qua
lời con cái nài xin. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không kiên
trì đủ hay cũng có khi lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp
lòng Thiên Chúa. Vì thế Ngài không ban cho đúng ý ta xin
hoặc Ngài ban những ơn khác tốt đẹp hơn, và đôi khi Ngài
muốn kéo dài thời gian để củng cố sự kiên trì của chúng ta, bởi
vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”; “Ai trung thành đến
cùng sẽ được cứu”.

Khi vừa đến New York Bà đến gặp Ðức Tổng Giám mục
Corrigan và trình những dự án của Bà, Ðức Cha nói với Bà là
Ðức Cha không có những dự án đó trong đầu, tốt hơn là Bà
nên cuốn gói về lại nước Ý. Bà đã khẳng khái trả lời: “Chúng
con đến đây theo lệnh Ðức Thánh Cha, chúng con không đi
đâu hết.”
Thấy rỏ lòng hăng hái và cương quyết của Bà, Ðức Cha
Corrigan đã gây quỷ mua đất và nhà để xây một tu viện và
một nhà nuôi trẻ mồ côi. Sau đó Bà bắt đầu xây môt bệnh viện
nhỏ ngày nay là Trung tâm Y tế toàn khoa lớn lao mang tên
Cabrini.

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta trách móc Chúa dường như
không màng chi đến những lời cầu nguyện của chúng ta.
Nhưng chúng ta đâu biết rằng: công lý của Thiên Chúa thì
hoàn toàn khác xa tâm tưởng của con người. Sự khôn ngoan
của Ngài vượt trội suy đoán và vượt ra ngoài tầm kiểm soát
của chúng ta. Tư tưởng của Ngài thì toàn diện, nên không bị
giới hạn vào không gian hay thời gian... Nhưng chung quy lại
thì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta cách đặc biệt bằng
một thứ tình yêu cao cả. Phần còn lại của chúng ta là kiên trì,
trung thành, khiêm tốn để để đón nhận ơn lành của Ngài trong
lòng mến cũng như biến cải đời sống hằng ngày cho tốt hơn
mà thôi.

Trong suốt 28 năm, Mẹ Cabrini điều khiển huớng dẩn Nhà
Dòng, xây dựng 70 cơ sở vùa bệnh viện, trường học, nhà nuôi
trẻ trên khắp toàn thế giới. Tuy thể xác mảnh khảnh nhưng Mẹ
có một sức mạnh tinh thần bất khuất và quả cảm, Mẹ làm việc
cực nhọc cho đến lúc tắt thở trên ghế ngồi trong bệnh viện lúc
mới 67 tuổi.
Di hài của Me Cabrini dược đăt tại nhà nguyện Trường Trung
Học Mẹ Cabrini ở Bronx New York, hàng năm có hàng ngàn
khách hành hương đến thăm viếng và chiêm ngưởng. Mẹ
Cabrini được Ðức Giáo Hoàng Pius XII phong hiển thánh năm
1946 và được mọi người cung kính và thân ái gọi: “Người Mẹ
của Di dân”.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Người luôn trung thành
với lời đã hứa và luôn luôn nhận lời những ai cầu xin với
lòng tin tưởng vững chắc. Xin lắng nghe tiếng van xin của
chúng con, nhất là trong cơn thử thách của cuộc đời trần thế
này. Amen.

Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác

Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

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
tạiLỜI
lớpNHẬP
học. THỂ
GIÁOGhi
XỨ tên
ĐỨCmiễn
KITÔphí
NGÔI
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

CẦN NGƯỜI RỬA CHÉN

Khu Sugar Land
Thứ Hai đến Thứ Bảy
8:30 am - 6:30 pm
Liên lạc: 281.491.2253 (Tuyết / Uyên)

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG
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HƯƠNG XUÂN TOFU

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

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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