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9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
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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
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

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

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

Coi chừng Luật Sĩ giả hình,
Bên ngoài áo thụng, tâm linh hẹp hòi.
Công trường ưa được đua đòi,
Hội đường ghế nhất, gương soi mắt trần.
Kinh dài giả bộ lắm vần,
Gia tài nuốt hết, chia phần thù lao.
Chúa ngồi đối diện lối vào,
Bỏ tiền cúng hiến, đồng hào cắc xu.
Người giầu dâng cúng đền bù,
Có người bà góa, vài xu bỏ thùng.
Chúa vời môn đệ đến cùng,
Hãy xem, bà góa, bao dung tấm lòng.
Bà còn túng thiếu ăn đong,
Dám cho tất cả, sạch trong túi tiền.
Chắt chiu mong mỏi cửa thiền,
Tinh thần nghèo khó, cõi thiên tìm về.
Luật sĩ là những người có học thức và
thông hiểu luật lệ. Họ có quyền giải thích
và thêm bớt các chi tiết của bộ luật. Hôm
nay Chúa cảnh cáo: Các ngươi hãy coi
chừng bọn luật sĩ. Có lẽ họ nói một
đường, làm một nẻo hoặc nói mà không
thực hành, nên Chúa đã trách cứ họ. Họ
ưa được người ta chào hỏi và thích xuất
hiện giữa đám đông. Họ mong muốn tìm
chút vinh hoa cho đời tạm này. Chúa
Giêsu tố cáo họ là chỉ thích tỏ lộ ra bên
ngoài cái không có trong tâm hồn.
Các luật sĩ là những kẻ kế thừa lãnh đạo
dân chúng. Họ được dân chúng kính
trọng và được xem là những người đạo
đức. Họ đã cố gắng chu toàn các chi tiết
luật lệ do chính họ suy diễn ra hơn là giữ
chính luật. Họ lạm dụng sự tin tưởng và
qúy mến của dân chúng để tìm mối lợi
cho chính mình. Chúa Giêsu đã vạch trần
những sự giả dối của họ.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nghe
những lời các luật sĩ giảng dạy, nhưng
đừng bắt chước họ vì họ nói mà không
làm. Đọc tới đây chúng ta cũng thấy giật
mình vì như chính Chúa đang nói với
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chúng ta. Nhiều lần chúng ta cũng đã
khuyên dạy người này người kia làm điều
này, thực hiện điều nọ, nhưng chính
chúng ta lại không làm được. Nhất là
những người có trách nhiệm giảng dạy
như giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và
các thầy dạy hay các bậc phụ huynh,
chúng ta phải cố gắng không ngừng sống
những gì mình giảng dạy. Thực tế cuộc
sống, chúng ta phải chấp nhận rằng chúng
ta là những con người yếu đuối hay sa
ngã phạm tội. Chúng ta còn khoảng cách
rất xa với lý tưởng. Như thánh Phaolô
dạy: Điều tốt tôi muốn tôi không làm.
Điều xấu tôi không muốn, nhưng tôi cứ
làm. Chúng ta chỉ có một Thầy dạy tuyệt
hảo đó là Chúa Giêsu Kitô.
Giả như khi chúng ta đi khám bác sĩ. Bác
sĩ khuyên chúng ta hãy bỏ hút thuốc. Hút
thuốc sẽ có hại cho sức khỏe và dễ bị ung
thư phổi. Trong khi đó bác sĩ vẫn phì
phèo điếu thuốc. Hỏi rằng chúng ta có
phải nghe lời ông bác sĩ không? Các Bác
sĩ dựa vào những khám phá của khoa học
và hậu qủa sẽ xảy ra. Chính bác sĩ không
thực hành được. Chúng ta không vì thế
mà không nghe lời khuyên của bác sĩ.
Thực hành những lời khuyên đúng, sẽ có
ích lợi cho chúng ta. Các vị bề trên giảng
dạy đúng đường lối của Chúa, chúng ta
có bổn phận lắng nghe, tuân giữ và thực
hành. Chúa sẽ nhìn thấu tận tâm can của
con người. Chúa Giêsu đã quan sát và
biết được đáy lòng của người đàn bà góa,
cho dù bà chỉ bỏ có hai đồng tiền vào
hòm. Chúa khen bà thật tâm đã bỏ tất cả
những gì bà có. Chúng ta sẽ lãnh nhận
phần thưởng nếu chúng ta thực hành các
điều Chúa dạy với cả tấm lòng thành.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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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 đã qua đời 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:
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
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

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

HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II
Kính mời quý phụ huynh của lớp Thêm Sức II tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 11 lúc 12:45 trưa, để chuẩn bị cho Tĩnh Tâm.
HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC 2018
Các hình và chứng thư có thể nhận vào các ngày Chúa Nhật trong giờ học, 12:45 trưa
đến 6:00 tối tại Hội Trường Mẫu Tâm.
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin đừng để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ phượng
được nghiêm trang sốt sáng.
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)
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Vì sự an toàn cho mọi người, không được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $20,097 Mỹ kim. Thu tiền lần hai giúp các Cha
Hưu Dưỡng được $3,532 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và
xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
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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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ 32 THƯỜNG NIÊN. B

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
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

THỨ HAI: (Lc 17, 1-6)
GƯƠNG XẤU
Gương mù tật xấu phơi bầy,
Thế gian ô nhiễm, sa lầy bến mê.
Khốn thay phạm tội gớm ghê,
Gây ra gương xấu, bội thề dối gian.
Thà rằng cột cối đá hàn,
Đẩy xô xuống biển, biến tan cõi đời.
Các con cẩn thận giữ lời,
Thực tình hối cải, ơn trời thứ tha.
Dù rằng lỗi phạm qúa ba,
Cũng nên tha thứ, phôi pha xóa nhòa.
Bảy lần trở lại làm hòa,
Thành tâm hối lỗi, giao hòa bỏ qua.
Chúa thương xóa tội người ta,
Con người yếu đuối, xin tha mọi thời.
Lòng tin bé nhỏ trong đời,
Dù bằng hạt cải, khiến dời núi non.
THỨ BA: (Lc 17, 7-10)
ĐẦY TỚ
Ngoài đồng đầy tớ trở về,
Trông nom coi sóc, mọi bề lo toan.
Nấu cơm dọn bữa liên hoan,
Thắt lưng buộc bụng, khôn ngoan vâng
lời.
Chu toàn công việc ở đời,
Chủ ông tốt bụng, đôi lời ban khen.
Dù đây bổn phận sang hèn,
Thi hành theo lệnh, con sen trong nhà.
Phúc thay đầy tớ thật thà,
Yêu thương nâng đỡ, mặn mà giúp nhau.
Các con tôi tớ theo sau,
Thực hành lời dậy, hãy mau thưa rằng:
Chúng tôi vô dụng phải chăng,
Làm điều ủy thác, siêng năng thi hành.
Gắng công trách nhiệm hoàn thành,
Vâng theo thánh ý, ơn lành trao ban.

THỨ NĂM: (Lc 17, 20-25)
NƯỚC TRỜI
Khi nào Nước Chúa tới gần,
Không ai biết trước, vạn vần đổi thay.
Người ta quan sát đêm ngày,
Nước Trời xuất hiện, giữa ngay trần đời.
Sáng lòe như chớp bầu trời,
Ai mà đoán được, cao vời cõi thiên.
Các con mong ước siêu nhiên,
Một ngày thấy được, Chúa Chiên vĩnh
hằng.
Con Người sẽ được vinh thăng,
Tới ngày phán xét, sao băng sáng ngời.
Tiên vàn đau khổ cuộc đời,
Loài người xua đuổi, một thời tẩy chay.
Chối từ phỉ báng đắng cay,
Hy sinh chịu chết, ba ngày phục sinh.
Về trời Chúa ngự uy linh,
Tới ngày sau hết, quang vinh khải hoàn.

THỨ SÁU: (Lc 17, 26-37)
SẮN SÀNG
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Chúa Con cứu chuộc, ơn mưa dạt dào.
Nhắc lời Kinh Thánh năm nào,
No-e thoát khỏi, nước trào mưa tuôn.
Địa cầu hồng thủy ngập luôn,
Triều dâng tiêu diệt, ngàn muôn vạn
người.
Người ta ăn uống vui đời,
Say mê lạc thú, xa rời chính tâm.
Dưới thời ông Lót cũng lầm,
Con người vui thỏa, tà tâm chống trời.
Sinh diêm mưa lửa mọi nơi,
Tường thành hủy diệt, mọi người ra đi.
Con Người xuất hiện uy nghi,
Thời gian bất chợt, xét suy kỹ càng.
Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng,
Ngày giờ Chúa đến, ca vang đón chờ.

THỨ BẢY: (Lc 18, 1-8)
THỨ TƯ: (Lc 17, 11-19)
KIÊN TRÌ
PHUNG HỦI
Chúa
truyền
môn đệ dụ ngôn,
Dọc theo biên giới ngoại dân,
Siêng năng cầu nguyện, kính tôn Chúa
Mười người phung hủi, tiến dần hét la.
Trời.
Đồng thanh cất tiếng từ xa,
Thành kia thẩm phán khinh đời,
Lậy Thầy, thương xót, chữa da phong cùi. Cũng không kính nể con người thế gian.
Chúa thương loan báo tin vui,
Trong thành bà góa than van,
Minh oan giúp đỡ, phá tan mưu đồ.
Hãy đi trình diện, tới lui đền thờ.
Kẻ thù ám hại mưu mô,
Đi đường phong sạch không ngờ,
Lâu ngày im tiếng, quạnh cô phát phiền.
Trong lòng vui sướng, chẳng chờ đợi ai.
Ông không kính sợ cõi thiên,
Một người quay lại công khai,
Không
thèm kính nể, nhân viên xóm làng.
Ngợi khen lớn tiếng, thiên sai bởi trời.
Sau cùng xét xử nhẹ nhàng,
Sấp mình thờ lạy Chúa Trời,
Quấy rầy nhức óc, chẳng màng thế nhân.
Tạ ơn Thiên Chúa, dâng lời ngợi khen.
Bất lương thẩm phán trong dân,
Chín người còn lại nhỏ nhen,
Kiêu căng ngạo mạn, thiệt thân có ngày.
Không ai trở lại, ca khen danh Người.
Đêm ngày khấn nguyện cùng Thầy,
Chúa truyền đứng dậy vào đời,
Sẽ thương giải cứu, ban đầy ân thiêng.
Đức tin cứu chữa, ơn trời khấng ban.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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THÁNH LỄ tại NGHĨA TRANG
Ngày 3 tháng 11 năm 2018

Xin cho các linh hồn sớm được hưởng tôn nhan Chúa
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KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Hàng năm, cứ đến những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời vào
thu, hàng cây thay lá, Giáo hội lại nhắc chúng ta nhớ đến cùng
đích đời đời của mỗi người là Nước Trời. Giáo hội cũng dành
tháng 11 để dạy mỗi người bày tỏ lòng thảo hiếu biết ơn ông bà
tổ tiên, đồng thời nhắc các tín hữu chuẩn bị cho ngày cuối cùng
của cuộc đời mình. Kính nhớ ông bà tổ tiên là nét đẹp trong văn
hoá Việt Nam. Việc bày tỏ lòng thảo hiếu không chỉ là văn hoá
mà còn là Đạo hiếu, Đạo làm người. Như thế, những ai không
chu toàn đạo làm con, đạo làm người này, thì cũng không thể
chu toàn đạo làm con Chúa được. Tuy nhiên, không phải mọi
người Công Giáo đều ý thức được điều này, vì thế, đã xảy ra
biết bao tình trạng ngược đãi đối với ông bà cha mẹ, bỏ bê việc
hiếu thảo, khiến cho nhiều người ngoại giáo nghĩ rằng: Theo
đạo Công Giáo là phải từ bỏ ông bà tổ tiên, không được giỗ
chạp.
Chắc chắn là con người, ai cũng phải chết. Người ta tưởng rằng
khoa học ngày nay có thể kéo dài tuổi thọ, xua đi cái chết của
con người, nhưng thực tế lại không như vậy. Con người dường
như chết trẻ hơn, các bệnh tật, nhất là ung thư, ngày càng phổ
biến hơn. Có những người giàu có, cuộc sống không thiếu thốn,
họ đủ tiền để đi chữa bệnh ở ngoại quốc, nhưng vẫn không
thoát khỏi cái chết. Có những người mới ngày hôm qua còn gặp
mặt cười nói, thì hôm sau đã nằm yên bất động. Nhắc lại một
vài trường hợp như thế để mỗi người thấy rằng, cuộc sống này
thật mong manh, kiếp nhân sinh thật vắn vỏi. Vậy mà có nhiều
người vẫn cố tình quên điều đó, họ bỏ qua Thiên Chúa để bám
vào trần gian như cùng đích của cuộc đời mình.
Ông Gióp đã trải qua những quãng đời giàu có phong lưu, rồi
mất trắng trở về tay không, từ một người khoẻ mạnh, bạn hữu
tới lui, trở thành một người bệnh tật ghê tởm, mọi người xa
tránh. Dù vậy, ông vẫn xác tín vào Thiên Chúa và hy vọng
mạnh mẽ vào cuộc sống đời sau. Trong bài đọc một, ông Gióp
đã nói lên niềm xác tín của mình: Tôi biết rằng, Đấng cứu
chuộc tôi hằng sống, và sau hết, tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và
trong chính xác thịt tôi, tôi sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa của
tôi. Lời tuyên xưng này cho thấy, ông đặt trọn niềm hy vọng
cuộc đời của ông vào nơi Chúa. Điều ông chờ đợi duy nhất sau
cuộc sống này là được nhìn thấy Thiên Chúa bằng chính con
mắt của mình chứ không còn phải nhìn bằng đức tin nữa.
Niềm tin vào sự sống đời sau được củng cố nhờ vào lời mặc
khải của Chúa Giêsu. Ngài đã quả quyết với chúng ta rằng: Ai
đến với Tôi sẽ không bao giờ bị loại trừ, không bao giờ bị hư
mất, nhưng Tôi sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Thiên Chúa khi
tạo dựng con người, Ngài muốn cho con người hạnh phúc. Tuy
nhiên do tội nguyên tổ và tội của mỗi người, cũng như do sự lôi
kéo của ma quỷ, xác thịt và thế gian đã khiến chúng ta xa Chúa
và quên mục tiêu đời mình là tìm về với Thiên Chúa. Chúa
Giêsu đã được sai đến để chỉ cho con người con đường hạnh
phúc, để đưa tất cả nhân loại về với Chúa Cha. Ngài đã chấp
nhận cái chết để đem lại sự sống cho con người. Tuy nhiên, chỉ
những ai tin Chúa Giêsu, lắng nghe và bước theo Ngài thì mới
có thể đạt tới sự sống hạnh phúc được.
Tham dự ngày lễ Cầu hồn hôm nay, mỗi người hãy dừng lại để
suy nghĩ và chỉnh sửa cuộc sống của mình, để sống làm sao cho
trọn đạo với Chúa và với những bậc tiền nhân.
Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn
chảy ra. Chúng ta không thể kể hết, không thể đo đếm được
công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Chúng ta có thể nhìn
thấy những tấm gương hy sinh của các bậc cha mẹ: Có những
người cha già tám mươi tuổi vẫn phải vất vả nuôi những đứa
con tật nguyền, có những người mẹ hốc mắt thâm quầng vì
nhiều đêm thức trắng trông con đau ốm. Ngược lại, có những
người con ném cha mẹ ra đường để giành của cải, có những
người cha phải nhắm mắt trong tủi nhục vì con cái ngỗ nghịch.
Ngày lễ Cầu hồn hôm nay nhắc chúng ta sống thảo hiếu, sống
trọn tình với người còn sống cũng như những người đã khuất.
Chắc chắn đứng bên phần mộ người thân đã ra đi, những hình
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ảnh, những ký ức của người thân sẽ lại trở về với mỗi người. Có
thể là những ký ức, kỷ niệm thật vui và hạnh phúc, vì những
năm tháng tròn đầy được sống cùng nhau, đã sống hết mình, hết
tình với nhau; nhưng cũng có nhiều ký ức khiến mỗi người tự
xấu hổ và hối hận. Có những người khi cha mẹ người thân còn
sống đã tỏ ra vô tình dửng dưng, thiếu yêu thương, thiếu chăm
sóc. Có những người cứ nghĩ rằng mỗi tháng trả cho cha mẹ vài
triệu là đã hết công sinh thành dưỡng dục, vì thế, khi cha mẹ
đau yếu liệt lào, họ chưa được một lần tự tay chăm sóc cho cha
mẹ. Nay khi cha mẹ qua đời, họ cố gắng xây mộ thật to để che
mắt thế gian và để đánh lừa sự áy náy trong tâm hồn mình.
Không chỉ bổn phận thảo hiếu với cha mẹ, mỗi người còn mang
trách nhiệm, bổn phận với vợ, chồng, con cái. Nhiều người khi
vợ, chồng còn sống đã thiếu sót bổn phận, coi thường khinh rẻ
nhau, chửi bới đánh đập nhau suốt ngày, thế nhưng, lúc người
kia mất đi, họ khóc vật vã, kể lể để dối lòng mình. Có những
người lúc sống không nhìn mặt nhau, thế nhưng lúc chết lại đòi
cho được nằm cạnh nhau, việc làm đó chỉ là sự giả dối để che
mắt thế gian. Điều quan trọng không phải nằm chỗ nào, sang
hay hèn, mộ to hay nhỏ, những điều quan trọng là mình đã
sống, đã đối xử với người thân thế nào khi họ còn sống. Điều
quan trọng hơn nữa là phải sống làm sao để cùng nhau lên thiên
đàng, để tránh rơi vào cảnh “Thiên đàng hoả ngục hai bên”.
Chúng ta hãy sống sao cho mỗi lần tháng 11 về, mỗi lần ra
thăm mộ, mỗi người không phải áy náy hối hận, không còn
những giọt nước mắt muộn màng. Muốn vậy thì ngay bây giờ,
chúng ta hãy sống với nhau cho tròn đầy: Với mẹ cha, hãy hết
lòng yêu thương kính trọng, vâng lời. Hãy chia sẻ gánh nặng
kinh tế và lo lắng với các ngài. Hãy làm vơi đi sự nhọc nhằn
trên đôi vai của cha mẹ, hãy làm cho cha mẹ nở nụ cười hạnh
phúc và tự hào vì con cháu. Lúc các Ngài tuổi cao sức yếu, hãy
kiên nhẫn và kính trọng, vì ngày xưa các ngài đã từng hết sức
kiên nhẫn với chúng ta. Đừng làm gì khiến cha mẹ tủi nhục,
đừng đối xử với cha mẹ như con ăn đứa ở trong gia đình, cũng
đừng kể công, tính sổ với các ngài, vì các ngài chưa bao giờ
tính công sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta. Sóng trước đổ đâu
sóng sau đổ đó, hôm nay chúng ta biết kính trọng, yêu mến mẹ
cha của mình, thì sau này, con cháu cũng sẽ biết yêu mến, kính
trọng chúng ta. Đừng bao giờ trở thành gương xấu cho con cháu
trong việc thảo hiếu mẹ cha.
Với anh chị em, vợ chồng và những người chung quanh, hãy
nhớ rằng, chúng ta sẽ không sống mãi trên cuộc đời này, sẽ có
ngày chúng ta phải chia tay nhau. Vì thế, khi còn có cơ hội gần
nhau, bên nhau, hãy yêu thương nhau cho thật tình, hãy yêu
mến hết mình, đừng so đo tính toán thiệt hơn. Cuộc sống thật
vắn vỏi, hãy loại trừ những tranh chấp hơn thua, nhỏ mọn để
sống quảng đại với nhau ; hãy nói với nhau những lời lẽ chân
tình, dễ nghe và cư xử với nhau với lòng nhân ái, để khi người
thân mất đi, chúng ta sẽ không phải hối hận vì đã yêu quá ít.
Sau cùng hãy nhớ rằng, sau cánh cửa sự chết, chúng ta sẽ gặp
lại nhau. Chúng ta sẽ muốn nhìn thấy nhau trong tình trạng nào,
vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh ? Vì thế, đừng bao giờ
nuôi hận thù đối với nhau, cũng đừng đem hận thù xuống nấm
mồ, vì thù hận sẽ không thích hợp với Nước Trời là nơi hạnh
phúc. Nếu cố tình nuôi dưỡng thù hận, chúng ta sẽ không vào
Nước Trời và không thể gặp lại nhau được nữa.
Thiên đàng là nơi hạnh phúc, có Thiên Chúa là Cha đang chờ
đợi mỗi chúng ta, nơi đó là quê hương đích thực và cùng đích
của mọi người. Xin cho chúng ta trên hành trinh trần thế đừng
bao giờ quên cùng đích cuộc đời của mình. Xin cho mỗi người
luôn biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở về, để khi ngày ấy đến,
chúng ta thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc vì đã không
làm gì cho Chúa, cho mình và cho những người chung quanh.
Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
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THÁNH FRANCES XAVIER CABRINI
Ngày 13 Tháng 11
Thánh
Frances
Xavier
Cabrini là công dân Hoa Kỳ
đầu tiên được phong thánh.
Chính lòng tin tưởng mãnh
liệt vào sự chăm sóc yêu
thương của Thiên Chúa đã
ban cho thánh nữ sức mạnh
để trở nên một phụ nữ dũng
cảm làm việc cho Ðức Kitô.

khuyên ngài trở về Ý. Nhưng Frances, một phụ nữ can đảm có
thừa, đã rời bỏ tư dinh của đức tổng và tự tay gầy dựng cô nhi
viện. Và ngài đã thành công.
Trong 35 năm, Thánh Frances Xavier Cabrini đã thành lập 67
trung tâm để chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi, người ít học
và bệnh nhân. Nhận thấy nhu cầu cần thiết của người di dân Ý
trước viễn ảnh bị mất đức tin, ngài mở trường học và các lớp
dạy giáo lý cho người lớn.
Cho đến ngày ngài qua đời ở Chicago, tiểu bang Illinois ngày
22-12-1917, tu hội của ngài đã có mặt tại các nước Anh, Pháp,
Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Nam Mỹ.

Thánh Frances sinh ở Lombardi, nước Ý vào năm 1850,
trong một gia đình có đến 13
người con. Khi 18 tuổi, ngài
ao ước trở thành một nữ tu nơi ngài theo học sư phạm, nhưng
vì sức khỏe yếu kém nên bị từ chối. Sau đó thánh nữ làm việc
bác ái ở Cô Nhi Viện Ðấng Quan Phòng ở Cadogne, nước Ý.
Vào tháng Chín 1877, ngài tuyên khấn và mặc áo dòng.

Vào năm 1946, ngài được Ðức Giáo Hoàng Piô XII tuyên
phong hiển thánh và đặt làm quan thầy của người di dân.
Lời Bàn: Lòng thương người và sự tận tụy của Mẹ Cabrini vẫn
còn được nhận thấy qua hàng trăm ngàn nữ tu của ngài, họ
chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão và các trung
tâm quốc gia. Chúng ta than phiền về sự tốn kém y tế trong
một xã hội giầu có, nhưng tin tức hàng ngày cho thấy hàng
triệu người khác trên thế giới không có một chút gì được gọi là
y tế, và họ đang mời gọi những người noi gương Mẹ Cabrini
đến để phục vụ người dân trên đất nước của họ.

Khi đức giám mục đóng cửa cô nhi viện vào năm 1880, ngài
đặt sơ Frances làm tu viện trưởng tu hội Nữ Tu Thánh Tâm
Truyền Giáo và bảy phụ nữ khác làm việc ở cô nhi viện cũng
đã gia nhập tu hội này.
Ngay từ khi còn nhỏ, Thánh Frances đã có ý định đi truyền
giáo ở Trung Cộng, nhưng theo sự khuyên bảo của Ðức Giáo
Hoàng Lêo XIII, cùng với sáu nữ tu khác, ngài đến thành phố
Nữu Ước để phục vụ hàng ngàn người Ý di dân đang sinh
sống ở đây.

Lời Trích: Trong nghi lễ phong thánh cho Mẹ Cabrini ngày 77-1946, Ðức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố: "Mặc dù hiến pháp
của tu hội ngài rất đơn sơ, nhưng ngài được ban cho một tinh
thần phi thường đến nỗi, một khi tin rằng đó là ý Chúa, ngài
không để bất cứ điều gì cản trở việc thực hiện mà những công
trình ấy vượt quá sức lực của một phụ nữ."

Ngài gặp nhiều chán nản và khó khăn trên bước hành trình.
Khi đến thành phố Nữu Ước, căn nhà được hứa để làm cô nhi
viện đầu tiên ở Hoa Kỳ thì lại không có. Ðức tổng giám mục

https://longthuongxotchua.org

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time, Cycle B
First Reading: 1 K ings 17:10-16
Through Elijah, a widow and her son are blest with enough
flour and oil to supply them for a year.
Responsorial Psalm: Psalm 146:7,8-9 9-10
A prayer of praise to God who raises up the lowly
Second Reading: Hebrews 9:24-28
Christ died once to take away sin; he will return again to bring
salvation.
Gospel Reading: M ark 12:38-44
Jesus notices a poor widow’s offering and commends her great
sacrifice.

Jesus then observes how Jewish pilgrims are making their
contributions to the temple treasury. The Temple in Jerusalem
was the center of Jewish worship in the time of Jesus. It was
expected that observant Jews would make pilgrimages to the
Temple to offer prayer and sacrifices. Pilgrims were also
expected to make a financial contribution to the temple
treasury.
As we would expect to be the case, Jesus observes that those
who were rich contributed large sums to the treasury. Those
with less means made smaller contributions. A similar situation
exists in most of our parishes as well. Jesus calls attention,
however, to a poor widow who makes the smallest of
contributions—two coins of little value. Jesus upholds the poor
widow’s offering for his disciples’ consideration, commending
her because her small offering was an act of profound
generosity, giving from her livelihood rather than her surplus.
To give from our livelihood is not only an act of generosity, it
is also an act of trust in God. We can only give from our need if
we trust that God will provide for us. Jesus himself
demonstrates the ultimate act of generosity and trust in God as
he gives his life for us on the cross.

Background on the Gospel Reading
The context for today’s Gospel continues to be mounting
tension between Jesus and the Jewish authorities. Mark reports
some of Jesus’ teaching in the Temple area in today’s reading
and in the preceding verses not included in our Lectionary
sequence. In the first part of today’s Gospel, we hear Jesus
warn the crowds not to follow the example of the scribes in
seeking honor and attention from others. It is important to
recall that Mark indicates that Jesus taught these things while in
the vicinity of the Temple in Jerusalem. Mark is setting the
stage for Jesus’ passion.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

TÌM NGƯỜI
Anh Dũng (ở Cali) tìm bạn đồng hương
tên là Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh.
Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
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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281.988.6155

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

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

