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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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

SỐNG LÀ CHUẨN BỊ CHẾT
Có người bi quan bảo rằng: “sống là
chuẩn bị chết”. Mỗi ngày sống là một
nhịp cầu tiến gần đến cái chết hơn nữa.
Cái chết nó đến cũng thật bất ngờ. Bất
ngờ như tên trộm đột nhập vào nhà và lấy
đi sự sống của chúng ta. Cái chết nó cũng
không chờ đợi lứa tuổi để mà có thể sống
theo tuần tự: sinh – bệnh – lão – tử. Cái
chết đến với người già cũng như người
trẻ ngang nhau. Có người chết trẻ. Có
người chết già. Có người chết bất thình
lình. Có người chết từng giờ vì cơn bệnh
nan y.
Vào ngày 10/04/2010 cả thế giới cũng
ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của vợ
chồng tổng thống Ba Lan cùng đoàn tuỳ
tùng gần 200 người. Họ đã tử nạn trong
một chuyến bay đến Nga để dự lễ kỷ niệm
70 năm ngày khoảng 22,000 binh sĩ Ba
Lan bị sát hại. Chiếc máy bay đã không
đưa họ đến nơi dự định mà đã đưa họ về
với trời cao vào lúc 11g00 trưa cùng
ngày. Họ đã kết thúc cuộc đời vào lúc mà
họ không ngờ, và chắc chắn họ vẫn chưa
chuẩn bị cho chuyến đi định mệnh một
cách vĩnh viễn này.
Mỗi ngày chúng ta cũng chứng kiến biết
bao cái chết tức tưởi bởi đột quỵ hay bởi
tai nạn giao thông. Trung bình ở Việt
Nam mỗi ngày có hơn 32 người chết bởi
tai nạn giao thông. Mỗi năm thiên tai lũ
lụt cũng gây nên biết bao cái chết oan
khiên đắng cay. Pakistan mới trải qua cơn
lũ kinh hoàng đã cướp đi hơn 1500 sinh
mạng. Sự chết dường như không kiêng nể
ai. Sự chết có thể đến với bất cứ ai và ở
mọi nơi, mọi lúc.
Xem ra sự sống và sự chết không nằm
trong những toan tính dự định của chúng
ta. Chúng ta không có quyền chọn lựa để
tiếp tục sống hay chết. Không có quyền
chọn lựa về cách chết. Và càng không có
quyền chọn lựa thời gian để chết. Sự chết
dường như vượt ra ngoài tầm kiểm soát
của chúng ta. Sự chết sẽ chấm dứt mọi sự
nơi dương gian của chúng ta. Công danh,
sự nghiệp. Giầu có hay khó nghèo cũng
kết thúc như nhau với nấm mồ nhỏ bé
bốn tấc đất như nhau.
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Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy
tỉnh thức. Tỉnh thức để chờ đợi chủ trở
về. Sự chờ đợi khôn ngoan là chăm chỉ
làm việc bổn phận của mình. Sự chờ đợi
tích cực là tích luỹ kho tàng không bao
giờ bị hao hụt hay mối mọt phá hoại là
những việc lành phúc đức. Sự chờ đợi
trong kiên nhẫn, dầu là lúc đêm khuya
hay lúc bình minh sắp ló rạng vẫn luôn
tỉnh thức vì không biết chủ về vào lúc
nào. Chủ về với hàm ý chính Thiên Chúa
sẽ đến viếng thăm mỗi người chúng ta
qua các ơn lành, qua các bí tích… Chủ về
cũng có nghĩa là ngày Chúa đến để đưa
linh hồn chúng ta ra khỏi thế gian. Chủ về
cũng có nghĩa là ngày cánh chung, ngày
đó sẽ khép lại toàn bộ lịch sử của nhân
loại. Chủ sẽ vui mừng thấy chúng ta tỉnh
thức hay chủ sẽ giận dữ thấy chúng ta
đang u mê lười biếng. Chủ sẽ thưởng
công hay luận phạt tuỳ theo thái độ sống
của chúng ta.
Thế nên, sự khôn ngoan mời gọi chúng ta
hãy sống giây phút hiện tại một cách tích
cực. Hãy sử dụng thời gian một cách hợp
lý. Ðừng dùng giây phút hiện tại để phạm
tội. Ðừng lao vào những đam mê mù
quáng. Hãy sống tích đức để mua lấy
Nước Trời mai sau. Nhưng đáng tiếc cho
nhân loại hôm nay vẫn còn đó những
người sống thiếu tỉnh thức bằng đời sống
lười biếng và thiếu trách nhiệm trong bổn
phận của mình, vẫn còn đó những người
sống ngụp lặn trong đam mê tội lỗi, vẫn
còn đó những người sống tham lam bất
chính hơn là tích đức cho đời sau. Họ sẽ
mất cơ hội tham dự tiệc của tình yêu mà
chính Thiên Chúa sẽ thiết đãi họ.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy sống giây
phút hiện tại như là giây phút cuối cùng
của đời mình để chúng ta sống có trách
nhiệm hơn, sống tỉnh thức hơn. Ước gì
mỗi người chúng ta cùng được chủ vui
mừng đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh cửu
nơi quê hương trên trời. Amen.
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
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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:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (LỄ BUỘC)
Thứ Tư, ngày 14 tháng 8: 7:30 tối (Thánh Lễ Vọng)
Thứ Năm, ngày 15 tháng 8: 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều và 7:30 tối
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Xin xem trang 6 để biết thêm chi tiết.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị để in Phong Bì Đóng Góp năm 2020. Nếu cần thay
đổi chi tiết phong bì của năm 2019 hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách
Giáo Xứ để có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 1 tháng
9, danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in. Những gia đình chưa nhận hoặc
không có Phong Bì Đóng Góp của năm 2019, nếu không bổ túc danh sách sẽ không có
Phong Bì Đóng Góp in sẵn cho năm 2020.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự cử hành bên Hội
Trường. Trong thời gian này, xin miễn vào Nhà Thờ hoặc các nơi xây cất.

- 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
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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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

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%
• 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

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Đóng Góp (tính đến 7/28/19)

$54,920

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Còn Thiếu

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

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

64.4%

$30,080
322

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,256 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

832.473.3767
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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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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XVIII / TN / C
Chúa Nhật ngày 4 / 8
* Gv 1 , 2.2 , 21 – 23 * Cl 3 , 1 – 5 9 – 11 * Lc 12 , 13 – 21
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Đồ ngốc! Nội đêm nay, người
ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về
tay ai?” (Lc 12, 20)
• Gv 1, 2.2, 21 – 23: Phụng Vụ cho chúng ta nghe một đoạn
rất quen thuộc trong sách Giảng Viên mà tác giả tự xưng
là Cô-he-lét…Hai chữ được nhắc đi nhắc lại để diễn tả
cuộc sống con người: đấy là hai chữ “phù vân” – nghĩa là
đám mây trôi nổi…Tác giả cho rằng mọi sự xảy ra trong
đời sống một con người ở trần gian này chẳng qua chỉ như
một “đám mây trôi nổi” kiểu “bức tranh vân cẩu” trong
Cung Oán…Tuy nhiên điều mà tác giả muốn là chúng ta
biết đón nhận mọi biến cố trong đời – dù là buồn hay vui –
trong tâm tình đón nhận món quà của Thiên Chúa…
• Lc 12, 13 – 22: “Phù vân” hơn cả…có lẽ là não trạng
thỏa mãn của ông phú hộ Chúa Giê-su đề cập đến trong
dụ ngôn Người chia sẻ khi người ta muốn kéo Người vào
chuyện “bòng bong” của tiền bạc…Suốt một đời bon chen
và cứ nghĩ rằng sẽ có lúc được nghỉ ngơi để hưởng thụ…
Thế nhưng “ngày tháng trần gian” đâu thuộc quyền quyết
định của con người!!!
• Cl 3, 1 – 5.9 – 11: Thánh Phao-lô – trong đoạn thư mục vụ
gửi giáo đoàn Cô-lô-xê hôm nay – một cách rất dễ hiểu –
chỉ cho chúng ta “cách” sống: đấy là hướng lòng về
những giá trị thượng giới có được qua cái chết cứu chuộc
của Đức Giê-su và hãy cố để giết chết những gì thuộc hạ
giới bao gồm gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu,
tham lam và thờ ngẫu tượng…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi,
thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12, 20)
Danh ngôn
Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong
nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ
chạm tới được sự thỏa mãn.
Erich Fromm
Hãy cẩn thận đừng quan tâm quá mức tới tiền bạc, địa vị hay
vinh quang. Một ngày nào đó bạn sẽ gặp người chẳng quan
tâm gì đến những thứ này. Và lúc đó bạn sẽ biết mình nghèo
nàn đến thế nào.
Rudyard Kipling
Chẳng có tham vọng nào đủ cao cả để bao biện cho việc làm
vỡ trái tim người khác.
Culleen McCullough (1937 – 2015) – nhà văn nữ
người Úc…

Thứ hai ngày 5 / 8 - * Ds 11, 4b – 15 * Mt 14, 3 – 21
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Đem lại đây cho Thầy!”
(Mt 14, 18)
• Ds 11, 4b – 15: Sách Dân Số ghi lại sự việc Dân Chúa –
sau khi rời Ai Cập – lang thang trong hoang địa…và bắt
đầu có những “tiếc nuối” về mảnh đất đã từng ngược đãi
mình, đồng thời – đương nhiên – là có những “trách cứ”
đối với Môi-sen – người đã vâng lời Thiên Chúa, liều mình
đấu tranh với quyền lực của Pha-ra-ô để giải cứu họ…Sự
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•

việc dạy chúng ta hai điều: - ý chí con người rất mỏng dòn
và yếu đuối đứng trước những “nhu cầu hưởng thụ” rất
tầm thường mang tính “dục vọng”; - người lãnh đạo cộng
đồng phải là con người có tinh thần thép và biết nương
tựa vào Chúa đẩ giải quyết những vấn đề bình thường mỗi
ngày…
Mt 14, 3 – 21: Thánh sử Matthêu ghi lại sự kiện hóa bánh
ra nhiều…và chúng ta suy niệm câu nói của Chúa: “Đem
lại đây cho Thầy !”…Sau khi yêu cầu các môn đệ : Chính
anh em hãy cho họ ăn…thì Chúa Giê-su lại nói với các
ông đem năm cái bánh và hai con cá ít oi có được ở đó để
nuôi no con số 5.000 người đàn ông – không kể đàn bà, trẻ
con…Thiên Chúa luôn hành xử như vậy đó: Người cần
con người đóng góp phần cố gắng ít oi của mình để mang
lại những điều tốt cho mọi người…Môi-sen ở trong bài
sách Dân Số - bài đọc I hôm nay – trải nghiệm cách làm
này của Chúa hầu như suốt cuộc đời đồng hành với Dân
Chúa …

Giáo huấn Lời Chúa
• “Đem lại đây cho Thầy!” (Mt 14, 18)
Danh ngôn
Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi
phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.
William Arthurd Ward
Con người đạt được kết quả khi làm việc với người khác tốt
hơn là khi chống lại người khác.
Dr. Allan Fromme (1916 – 2003) – nhà tâm lý, thầy
giáo,nhà văn người Mỹ…
Những con người phụ thuộc lẫn nhau kết hợp nỗ lực cá nhân
với nỗ lực của người khác để đạt được thành công lớn nhất.
Stephen Covey (1932 – 2012) – nhà giáo dục, doanh
nhân, nhà diễn giả ngưởi Mỹ…
Thứ ba ngày 6/8 – Lễ Hiển Dung
* Dn 7, 9 – 10.13 – 14 * 2 Pr 1, 16 – 19 *Lc 9, 28b – 36
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đây là Con Ta, người đã
được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9, 35)
• Dn 7, 9 – 10.13 – 14: Trong thị kiến của mình, Đa-ni-en
đã nhìn thấy Đấng Lão Thành an tọa trên ngai và Con
Người được Đấng Lão Thành trao quyền thống trị, vinh
quang và vương vị…Nghĩa là – qua thị kiến – Đa-ni-en
trình bày cho chúng ta về mầu nhiệm của Thiên Chúa
cũng như sự hoàn tất công cuộc cứu độ Con Người thực
hiện…
• Lc 9, 28b – 36: Thánh sử Luca tường thuật sự kiện Biến
Hình của Chúa Giê-su trước mặt các chứng nhân có thế
giá và cuộc trao đổi với tiên tri Ê-li-a cũng như ông Môisen về cuộc Thương Khó & Tử Nạn để cứu chuộc của
Người…
• 2 Pr 1, 16 – 19: Thánh Phê-rô – một trong ba chứng nhân
tận mắt chứng kiến – trình bày về cuộc Biến Hình của
Chúa Giê-su…
• Tất cả những gì Lời Chúa trong Lễ Hiển Dung hôm nay
muốn chúng ta sống: đó là mỗi ngày trần gian này là một
cơ hội “biến hình” của những người tin dựa vào Lời Chúa
và Ơn của Chúa…Sự biến hình đó – âm thầm nhưng hiển
hiện – sẽ làm bản thân người tin đẹp hơn lên, môi trường
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sống quanh người tin đẹp hơn lên, và những tương giao
trong ngày sống đẹp hơn lên…Đấy cũng là điều Thiên
Chúa muốn khi quyết định thực hiện công cuộc cứu chuộc
qua Đức Giê-su nhập thể và nhập thế…Làm cho tất cả
“đẹp hơn lên” đồng nghĩa với việc vâng nghe lời Chúa…

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng
khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng
tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều
những người với tài năng vượt hơn hẳn.
Sophia Loren

Giáo huấn Lời Chúa
• “Đây là Con Ta, người đã được tuyển chọn, hãy vâng
nghe lời Người.” (Lc 9, 35)

Thứ năm ngày 8 / 8 – Lễ thánh Đa-minh, linh mục
* Ds 20, 1 – 13 * Mt 16, 13 – 23
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Còn anh em, anh em nói Thầy
là ai?” (Mt 16 , 15)
• Ds 20, 1 – 13: Dân Chúa kêu than về tình trạng thiếu nước
trong hoang địa…Môi-sen và A-ha-rôn chạy đến với Thiên
Chúa…Thiên Chúa – qua tay các ông – giải quết vấn đề
cho Dân, nhưng lại trách cứ Môi-sen…Có vẻ như Chúa
đòi hỏi nơi những người có trách nhiệm trong Dân Chúa
một thái độ trưởng thành – đồng nghĩa với trọn vẹn tín
thác – nơi những người lãnh đạo, để bất cứ trong hoàn
cảnh nào, Dân Chúa nhận ra ngay dấu chỉ ấy nơi mục tử
và an tâm…
• Mt 16, 13 – 23: Sau khi đã nghe các môn đệ thuật lại
những xì xào của dân chúng về Người, Chúa đặt câu hỏi
quan trọng vào bậc nhất với những người tin và theo
Chúa: Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? Câu hỏi này
ngang ngửa với thái độ trưởng thành trong đức tin mà
Chúa muốn Môi-sen – cũng như những người được giao
trách nhiệm lo lắng cho Dân Chúa – phải có đứng trước
mọi hoàn cảnh, bởi vì đấy là tất cả nguồn cảm hứng củng
cố đức tin của Dân Chúa…
• Thánh Đa-minh mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là mẫu
gương sống sự trưởng thành đức tin trong tư cách mục tử
ấy…Tiểu sử của ngài thì dài, tuy nhiên – trong mọi hoàn
cảnh – ngài đã lấy tình thương và sự kiên nhẫn khuyên
giải để tìm cách uốn nắn những sai lệch nơi người khác…
Đấy cũng là cách hành xử của ngài với lạc giáo Albigensê
- lệch lạc trong giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi: thay vì
triệt hạ họ bằng vũ lực…thì ngài cầu nguyện cho họ và
đến với họ bằng khuyên giải…Khi nắm vững câu trả lời
cho câu hỏi của Chúa : Còn anh em, anh em nói Thầy là
ai ?Người môn đệ sẽ biết cách để giúp người khác đón
nhận Chúa…

Danh ngôn
Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để
sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.
John Adams
Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là
lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.
Thomas Carlyle
Sống vô tư nhưng không khinh suất ; vui tươi nhưng không ầm
ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh ; tin tưởng và vui vẻ cam
chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật
sống!
La Fontaine
Thứ tư ngày 7 / 8
* Ds 13, 1-2,25 – 14, 1.26 – 29.34 - 35 * Mt 15, 21 – 28
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề:” Lòng tin của bà mạnh thật!
Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” (Mt 15, 28)
• Ds 13, 1 – 2, 25 – 14, 1.26 – 29.34 – 35: Đoạn sách Dân
Số diễn tả một thực tại : con người yếu đuối và tráo trở
đứng trước Tình Thương và Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa…Hai bài học rút ra từ đoạn sách Dân Số này: Được đưa ra khỏi Ai Cập và đáp ứng đủ điều trong hành
trình sa mạc, thế nhưng – cho đến giai đoạn cuối – con
người vẫn không tin vào quyền lực của Thiên Chúa; Giữa cộng đồng Dân Chúa, luôn có sự quấy nhiễu của
những kẻ hèn gây hãi sợ và chùn bước tiến của anh chị em
mình…
• Mt 15, 21 – 28: Ơn giải cứu Thiên Chúa thực hiện qua
Đức Giê-su Ki-tô là dành cho toàn thể con người trên trần
gian này, và ơn ấy chỉ phát huy tác dụng khi con người tin
vào Đấng ban phát ơn ấy…Kinh nghiệm ấy thấy được qua
những gì Thiên Chúa thực hiện cho Dân của Người trong
Cựu Ước và Đức Ki-tô thực hiện cho nhân loại trong Tân
Ước với cuộc Vượt Qua từ cái chết đến sự sống và sống
lại…Đức Giê-su ngạc nhiên chứng kiến trải nghiệm đức
tin ấy nơi người đàn bà xứ Ca-na-an…và – với trải
nghiệm ấy – điều bà muốn sẽ thành hiện thực hay “bà
muốn thế nào sẽ được như vậy”…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16, 15)
Danh ngôn
Rất rõ ràng giữa yêu thương và thấu hiểu có một mối liên hệ
rất gần…Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu
thương. Người cảm thấy mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu
thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm
thấy mình được thấu hiểu.
Paul Tournier (1898 – 1986) – bác sĩ và tác giả người
Thụy Sĩ…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được
như vậy” (Mt 15, 28)

Không thể yêu hay ghét cái gì trước khi hiểu thấu nó.
Leonardo da Vinci

Danh ngôn
Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm
được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
Helen Keller

Hãy biết lắng nghe. Đôi tai bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào
rắc rối.
Frank Tyger

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất
niềm tin.
Steve Jobs
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Thứ sáu ngày 9/8 - * Đnl 4, 32 – 40 * Mt 16, 24 – 28

Thứ bảy ngày 10/8 – Lễ thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo
* 2 Cr 9, 6 – 10 * Gio 12, 24 – 28

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ai mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”(Mt 16, 25)
• Đnl 4, 32 – 40: Cách vô cùng kiên nhẫn, Môi-sen giúp
cộng đồng Dân Chúa nhìn lại tất cả những diệu kỳ Thiên
Chúa đã thực hiện cho Dân được chọn…để rồi – cuối
cùng – Dân Chúa nhận ra và tình nguyện tuân thủ những
thánh chỉ và mệnh lệnh của Thiên Chúa, bởi vì đấy cũng
là điều kiện để Dân mãi mãi ở trong ơn nghĩa với Chúa…
• Mt 16, 24 – 28: Đức Giê-su – qua giáo huấn của Người –
Người cũng trình bày những gì Môi-sen giáo huấn Dân
Chúa ngày xưa, nhưng được nâng lên ở mức độ mới của
Tân Ước: đấy là hy sinh vì Chúa – Chúa là mục đích và
những nỗ lực bản thân từng ngày là để có thể phù hợp và
đáp ứng những gì Đức Ki-tô thể hiện cho chúng ta mỗi
người và từng ngày…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề:”Hạt lúa gieo vào lòng đất mà
không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó
mới sinh được nhiều hạt khác.” (Gio 12, 24)
• 2 Co 9, 6: Đoạn thư mục vụ ngắn ngủi của thánh Phao-lô
nói về tình thương hậu đãi Thiên Chúa dành cho tất cả
những ai vui vẻ hiến dâng mọi sự cho Thiên Chúa…
• Gio 12, 24 – 28: Sự hiến dâng cao cả chính là hiến dâng
chính mạng sống mình để làm chứng cho Đức Ki-tô…
Chúa Giê-su lấy hình ảnh mục nát của hạt giống lúa để
cho chúng ta thấy thành quả của sự hiến dâng bản thân
cho và vì Nước Trời…
• Thánh Lôrensô – vị phó tế tử đạo – chúng ta mừng kính
hôm nay là một minh chứng cho giáo huấn ấy của Chúa :
Trung thành với Chúa và Giáo Hội, ngài bị thiêu trên giàn
sắt vào khoảng năm 258…Và – từ cái chết chứng nhân ấy
– hạt giống đức tin đã lan rộng…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng
sống ấy.” (Mt 16 , 25)

Giáo huấn Lời Chúa
• “Hạt giống gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn
trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt
khác.” (Gio 12 , 24)

Danh ngôn
Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn
hy sinh. Bạn muốn phục vụ.
Ernest Hemingway

Danh ngôn
Tôi khao khát làm được những điều vĩ đại và cao cả, nhưng
trách nhiệm chính của tôi là làm được những điều nhỏ nhặt
như thể chúng vĩ đại và cao cả.
Helen Keller

Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự
nguyện tạo ra.
Charles Dickens

Đó là sự khiêm tốn khi con chim sơn ca không đòi hỏi bất cứ
ai phải lắng nghe nó, nhưng đó cũng là sự kiêu hãnh khi con
chim sơn ca không quan tâm tới việc có ai lắng nghe nó hay
không.
Soren Kierkegaard

Hy sinh vì một tư tưởng chắc chắn là cao quý. Nhưng còn cao
quý hơn biết bao nhiêu nếu người ta hy sinh vì tư tưởng đúng.
Henry Louis Mencken (1880-1956) –
nhà báo người Mỹ…

Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán
xét chung của con người.
Jack London
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp
12 cho niên khóa 2019 - 2020.
Chương trình ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 11, 18, 25 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2019
Từ 10:00 sáng đến 10:45 sáng và 12:00 trưa đến 12:45 trưa
Phòng số 14 và 15 trong Hội Trường Mẫu Tâm
Hết hạn ghi danh sau ngày 1 tháng 9 năm 2019
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Ban Giáo Dục cũng kêu mời quý anh chị nào muốn hướng dẫn hoặc phụ giúp các em trong việc dạy Giáo Lý hoặc
Việt Ngữ, xin đến gặp Ban Giáo Dục trong những ngày ghi danh.
Lưu ý: Khai giảng niên khóa 2019-2020 - ngày 22 tháng 9 năm 2019
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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.

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155
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