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Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
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

BIẾT ƠN
Trong cuốn “Nói với chính mình” Đức
Cha Bùi Tuần có viết: Tôi rất thích chó vì
chó biết ơn. Dầu chỉ nhận được một cục
xương, chó cũng tỏ vẻ biết ơn. Chủ đi đâu
về, chó cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Trong khi
đó, con người vô ơn lãi là chuyện bình
thường.
Một sự kiện khác cũng khiến chúng ta
phải ngạc nhiên không ít: một số người
Việt Nam từ hải ngoại trở về thăm quê
hương đã đưa ra nhận xét như sau: Dầu cố
gắng che giấu đến đâu cái tông tích Việt
kiều của mình, thì cái tông tích ấy vẫn cứ
bị lộ ra. Và oái oăm thay, cái tông tích ấy
được thể hiện không phải qua cách mua
sắm tiêu xài hay qua cách phục sức, mà
gắn liền với một chi tiết rất tầm thường.
Người ta nhận ra họ bởi vì họ là những
người luôn miệng nói lên hai tiếng “cám
ơn”. Nếu quả thực hai tiếng cám ơn đã trở
thành quý hiếm trên môi miệng người
Việt Nam hiện nay, thì điều này hẳn phải
là một báo động đáng lo ngại. Đó có thể là
dấu hiệu của sự khô cạn tình người trong
xã hội chúng ta đang sống.
Thực vậy, khi ơn nghĩa đã bị chối bỏ, thì
dĩ nhiên sự ràng buộc và tình liên đới
cũng trở thành mong manh. Một khi tình
người bị chối bỏ, thì tất nhiên niềm tin tôn
giáo cũng sẽ chỉ là chuyện thừa thãi mà
thôi.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đào
sâu ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc
sống con người. Trong số mười người
được chữa lành, thì chỉ có một người quay
lại ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp
mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn
Ngài. Chúa Giêsu hẳn đã chua xót trước
sự vô ơn của con người khi thốt lên: Chớ
thì không phải cả mười người được lành
sạch sao? Còn chín người kia đâu sao
không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa
mà chỉ có người ngoại này mà thôi. Tỷ lệ
quá thấp, chỉ có một phần mười. Và một
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phần mười ấy theo Chúa Giêsu nhận xét
lại là thành phần ngoại giáo. Mặc dù là
goại giáo theo nghĩa tôn giáo, nhưng lại
rất có đạo theo nghĩa đạo làm người. Mà
bởi đạo làm người cũng là thể hiện của
đạo Chúa, cho nên người ngoại giáo Samaria này, theo cái nhìn của Chúa Giêsu,
hẳn phải là người có đạo hơn chín người
Do Thái kia, bởi vì người này đã thực thi
cái nhân đức cao quý nhất của con người
là lòng biết ơn.
Con người không thể là người một cách
sung mãn mà không cần đến người khác.
Nói lên hai tiếng cám ơn là nói lên tình
liên đới thâm sâu giữa người với người.
Tôi không thể là tôi nếu không có người
khác. Tôi cần có người khác để sống hoàn
thiện, để được hạnh phúc. Từ cha mẹ tôi,
gia đình tôi, những người thân thích của
tôi cho đến cả những kẻ thù của tôi…Tất
cả đều đã đóng góp vào sự trưởng thành
của tôi. Không ai nghèo đến độ không có
gì để trao tặng. Cuộc đời là một chuỗi
những lãnh nhận, từ sự sống cho đến
những thành đạt. Không có gì chúng ta
đang có mà không do lãnh nhận từ người
khác. Do đó biết ơn là một đòi hỏi thiết
yếu nhất của trái tim con người. Không có
lời rủa sả nào thậm tệ bằng ba tiếng: Đồ
vô ơn. Hơn nữa, lòng biết ơn còn là con
đường dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên
Chúa, Đấng là cội nguồn mọi ơn huệ.
Người Samaria được chữa lành, đã ngợi
khen Thiên Chúa và sấp mình dưới chân
Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Như vậy, lòng
biết ơn chính là nẻo đường dẫn anh đến
gặp gỡ với Thiên Chúa. Sống cho ra
người, sống cho có tình nghĩa, đó là con
đường bảo đảm nhất dẫn chúng ta đến
cùng Thiên Chúa. Vô thần, xét cho cùng,
cũng chỉ là vô ơn, bởi vì kẻ chối bỏ Thiên
Chúa thì dĩ nhiên cũng sẽ chối bỏ người
đồng loại của mình.
https://gpcantho.com
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng Mười, Tháng Mân Côi, 7:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông
kính Đức Mẹ. Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7:30 tối, thánh lễ và nghi thức dâng bông
kính Đức Mẹ.
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.
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.
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.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
• Phở Duy - 10%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

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

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 29/9/19)

$78,920

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

% Đóng Góp

92.8%

Còn Thiếu

$6,080

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

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

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353

481

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,426 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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TRI ÂN
Vào cuối tuần vừa qua, giáo xứ đã có 2 ngày họp mặt tươi vui, mang niềm vui
cho mọi người với những món ăn ngon miệng, chương trình văn nghệ đặc sắc
và Karaoke tươi trẻ. Xin tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ chúng ta có nhiều tâm hồn
quảng đại, đóng góp công, của và tài năng xây dựng giáo xứ.

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

Cám ơn Ban Tổ Chức, các đoàn thể, liên ca đoàn cùng quý ông bà và anh chị
em đã hăng say, hy sinh phục vụ dưới sự điều hành của Chủ Tịch Hội Đồng
Mục Phêrô Võ Tiến Đạt và Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh Phanxicô Trần
Văn Quang. Nhờ sự hợp tác đắc lực của mọi người, Chương Trình Gây Quỹ
Thắp Sáng của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston đạt thành quả rất tốt đẹp.
Xin cùng tạ ơn Chúa và biết ơn nhau. Hội Đồng Tài Chánh sẽ báo cáo tổng
kết Thu-Chi của Vé Số và Hai Ngày Họp Mặt trong những tuần sắp tới.
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
______________________________________________________

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

VÉ SỐ CHƯỜNG TRÌNH GÂY QUỸ THẤP SẮNG
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

Các Số Trúng

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
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
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
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Lô Độc Đắc: 2019 Lexus NX300
13465
Lô Hạng Nhất: TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)
16000
Lô Hạng Nhì: Apple iPhone XR
13209
Lô Hạng Ba: Apple iPad
13202
5 Lô An Ủi: Mỗi Lô $100.00
13174
14303
15000
16113
18875
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXVIII / TN / C
Chúa Nhật ngày 13 / 10
* 2 V 5 , 14 – 17 * 2 Tm 2 , 8 – 13 * Lc 17, 11 – 19
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Luôn luôn biết tôn vinh Thiên
Chúa” (Lc 17 , 18)
• 2 V 5, 14 – 17: Sách Các Vua hôm nay cho chúng ta thấy
– sau khi được sạch bệnh phong nhờ nghe lời tiên tri Ê-lisa xuống sông Gio-đan tắm bảy lần – ông Na-a-man đã
quay lại tạ ơn tiên tri Ê-li-sa và tôn vinh Thiên Chúa bằng
một hành động tuyệt vời : xin “người của Thiên Chúa”
cho phép ông chở hai xe lừa đất Israel về A-ram để - qua
khối đất ấy – ông luôn nhớ tôn vinh và trung thành thờ
phượng Thiên Chúa – Đấng đã làm cho ông nên sạch, và
ông tuyên bố: vì từ nay tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ
toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa…
• Lc 17, 11 – 19: Trong thời Đức Giê-su, mười người phong
được chữa lành với lệnh truyền “đi trình diện tư tế”…và
một người đã trở lại để cám ơn và tôn vinh Thiên Chúa…
Và anh ta lại là người ngoại bang, đồng nghĩa với người
ngoại Đạo…Đấy cũng là một bài học khá gần gũi với
chúng ta trong hôm nay: những người trong nhà, trong
Đạo ngày nào cũng lãnh nhận ơn lành của Chúa,nhưng
lại sống vô ơn có lẽ là hơn nhiều người hoặc chưa biết
Chúa, hoặc đã biết được đôi chút nào đó về Người…
• 2 Tm 2, 8 – 13: Thánh Phao-lô – qua những nhắc nhở của
ngài cho môn sinh Ti-mô-tê – cho chúng ta một cách để
bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Thiên Chúa, đấy là sống cụ
thể điều này:
Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.
Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Luôn luôn biết tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17, 18)
Danh ngôn

Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và được nhen nhúm
lại bởi tia lửa của một ai đó…Mỗi người chúng ta phải nghĩ tới
người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc.
Albert Shweitzer
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn
– và với người khác – nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó
nụ cười…để thốt lên một lời tử tế…để chìa tay ra cho người
đang cần giúp đỡ…để viết một lời cám ơn…để cho đi một lời
khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối…để
chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.
William Arthur Ward
Học cách thể hiện lòng cảm kích sẽ buộc bạn phải tập trung
vào điều tích cực.
Jim Rohn
Thứ hai ngày 14 / 10 * Rm 1, 1 – 7 * Lc 11, 29 – 32
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Con Người – một dấu lạ cho
thế hệ này” (Lc 11 , 30)
• Rm 1, 1 – 7: Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại thư thánh
Phao-lô gửi giáo đoàn Roma…Đoạn thư hôm nay là lời
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

•

mở đầu bao gồm lời chào thăm và giới thiệu tư cách Tông
Đồ của Đức Ki-tô – Đấng là người phàm thuộc giòng tộc
David và là Con Thiên Chúa khi từ cõi chết sống lại nhờ
Thánh Thần…
Lc 11, 29 – 32: Đoạn Tin Mừng ghi lại cái nhìn của Chúa
Giê-su về thế hệ đương thời với Người và về tất cả thế hệ
con người qua các thời đại – bao gồm thời đại chúng ta
hôm nay…Cái nhìn ấy là : tại sao mỗi người và mỗi ngày
đều là một dấu lạ của lòng thương xót Chúa đối với chúng
ta, vậy mà thời nào cũng vẫn có và vẫn còn những con
người đòi các dấu lạ ? Qua câu chuyện của nữ hoàng
phương Nam đi tìm sự khôn ngoan của Salomon hay việc
dân thành Ni-ni-vê sám hối theo lời giảng của Giô-na…
Đức Giê-su muốn chúng ta hiểu rằng : đòi dấu lạ nhưng
lại không chịu nhận ra dấu lạ cả thể nơi chính Đức Giê-su
– Đấng được Chúa Cha sai đến để mang lại ơn sự sống
cho nhân loại ở mọi thời…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Con Người – một dấu lạ cho thế hệ này.” (Lc 11, 30)
Danh ngôn
Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ của chúng
ta…Nếu nó hữu ích thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm.
Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô

Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là
cùng với Giê-su, ta treo mình trên đồi Canvê.
Thánh Tê-rê-xa Lisieux
Chúng ta có thể phàn nàn vì trong bụi hồng có gai, hoặc là vui
mừng vì trong bụi gai có hoa hồng.
Abraham Lincoln
Thứ ba ngày 15 / 10 – Lễ thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ,
tiến sĩ Hội Thánh * Rm 1 , 16 – 25 * Lc 11 , 37 – 41
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Hãy bố thí những gì ở bên
trong” (Lc 11, 41)
• Rm 1, 16 - 25: Đoạn thư mục vụ gửi giáo đoàn Roma của
thánh Phao-lô hôm nay là những nhắc nhở chúng ta : - về
gía trị cứu chuộc của Tin Mừng; - về sự hiển hiện tỏ tường
của Thiên Chúa nơi những gì chúng ta sống mỗi ngày; dù vậy vẫn còn khá nhiều người không chịu tin, ngược lại
buông thả cuộc sống của mình vào những thú vui cũng
như sự mê tín…
• Lc 11, 37 – 41: Chúng ta tiếp tục được nghe và chứng kiến
giáo huấn của Chúa về chuyện bên trong/bên ngoài trong
một lần đến dùng bữa người Pha-ri-siêu mời…Chúng ta
lấy câu Chúa dạy “hãy bố thí những gì bên trong” làm
chủ đề cho những suy nghĩ của chúng ta dịp này…Đây là
một câu nói khó hiểu và chúng ta có thể hiểu như thế này :
- nếu “bố thí” hiểu là sự cho đi, sự từ bỏ…thì câu nói của
Chúa nhằm kêu gọi chúng ta quăng bỏ, dứt bỏ những ý
xấu, những tính toán kiểu con người vốn luôn đầy ứ trong
lòng; - nếu hiểu “bố thí” là trao tặng, thì Chúa muốn dạy
chúng ta luôn cao thượng để có những ý nghĩ tốt, ý nghĩ
đẹp về mọi người và mọi chuyện quanh chúng ta hằng
ngày…Đấy cũng là điều thánh Phao-lô trong đoạn thư
mục vụ trên đây nói đến : quăng bỏ những tà ý và khai
triển những điều Tin Mừng Chúa dạy…
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

•

Danh ngôn
Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới này, phần lớn mọi
người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
Oscar Wilde

Cuộc đời của vị thánh Giáo Hội mừng hôm nay cũng là để
khai triển giáo huấn ấy của Chúa và cho chúng ta thấy
rằng thật là khó khi quăng bỏ hay trao tặng…Sinh ngày
28/3/1515 tại Avila, cô bé Tê-rê-xa say mê hạnh các thánh
và có nhiều ước muốn nên giống các thánh, nhưng khi đến
tuổi 15…thì lại lạnh lẽo với ý tưởng đó…và thích sống như
bất cứ thiếu nữ nào…Nhưng sau một cơn bạo bệnh, cô vào
Dòng Kín Avila năm 19 tuổi…Và – từ đó – Chúa dùng chị
cho công cuộc cải tổ Dòng : đưa Dòng trở lại với tinh
thần nhiệm nhặt phải có của các nữ đan sĩ…Dù yêu đuối,
bệnh hoạn, chị đã lao tâm, khổ tứ bôn ba khắp nơi để
thành lập 30 nhà Dòng…Chị qua đời ngày 15/10/1582…
Cả cuộc đời của chị là những buông bỏ và trao tặng –
nghĩa là thực hiện lởi dạy : “Hãy bố thí những gì bên
trong”…

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn
cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền
rủa nếu bạn không làm.
Eleanor Roosevelt
Người chê mà chê phải là thầy ta, người khen mà khen phải là
bạn ta, người nịnh ta là kẻ hại ta.
Tuân Tử
Thứ năm ngày 17 / 10 – Lễ thánh Ingatiô Antiôchia, giám
mục, tử đạo - * Rm 3 , 21 – 29 * Lc 11 , 47 – 54
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề : “Các ngươi đã cất giấu chìa
khóa của sự hiểu biết; các ngươi đã không vào, mà những kẻ
muốn vào, các ngươi lại ngăn cản” ( Lc 11 , 52)
• Rm 3, 21 – 29: Thánh Phao-lô cho biết: Trong hôm nay,
con người nên công chính là dựa vào lòng tin nơi Đức Giê
-su Ki-tô – Đấng Công Chính…Lòng tin ấy là ân huệ
Chúa ban cho con người chúng ta – những người nên
công chính nhờ vào lòng tin, dù họ được cắt bì hay không
được cắt bì, là người Do Thái hay Dân Ngoại…
• Lc 11,47 – 54: Đức Giê-su lên tiếng chỉ trích những nhà
thông luật Do Thái là họ có trong tay kho tàng của sự hiểu
biết, tức là những mặc khải của Thiên Chúa được các thế
hệ tiên tri ghi lại hình thành giao ước Thiên Chúa ký kết
với Dân của Người, thế nhưng cũng chính họ - những nhà
thông luật ấy – đã ngăn chận và tìm cách triệt tiêu Người,
Đấng là lời hứa cứu chuộc Thiên Chúa thể hiện với Dân
của Người ngay từ sau nguyên tội…
• Giáo Hội mừng lễ thánh Ignatiô Antiôkia – vị thánh bị
quăng cho thú dữ xé nát như hạt lúa miến trong cối xay
bột…để có thể hình thành tấm bánh…Trên con đường từ
Antiokia lên Roma, ngài đã có dịp dừng chân ở Smyrna để
viết thư cho các giáo đoàn…Những thư ngài viết mục đích
là để : - xây dựng sự duy nhất của Giáo Hội; - giảng dạy
về mầu nhiệm Chúa Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người
thật. về sự sống đời đời và mẫu mực của người ki-tô hữu…
Nghĩa là khai triển kho tàng hiểu biết về Thiên Chúa hầu
giúp những người tin mạnh mẽ và can trường hơn…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Hãy bố thí những gì bên trong” (Lc 11, 41)
Danh ngôn
Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả
cuối cùng là thành công hay thất bại.
Robert Thibodeau
Hãy nhìn vào tâm mình, Ngươi mang vật nặng chẳng thấy gì,
nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng.Vất bỏ mọi sự, buông
bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm.
Ajahn Chah
Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.
Socrates
Thứ tư ngày 16 / 10 * Rm 2, 1 – 11 * Lc 11, 42 – 46
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Khốn cho các người, hỡi các
người Pha-ri-siêu!” và “ Khốn cho cả các người nữa, hỡi các
nhà thông luật!” (Lc 11, 42 & 46)…
• Rm 2, 1 – 11: Thánh Phao-lô khá là mạnh miệng trong
đoạn thư mục vụ gửi giáo đoàn Roma này…Ông mạnh
miệng lên án: - chuyện xét đoán người khác trong khi
chính mình cũng hành động như họ; - Thiên Chúa có
thưởng và có phạt : Người thưởng những ai sống và hành
thiện, phạt những ai không vâng phục chân lý và chạy theo
sự ác…Có một thực tế: đấy là những người giảng và có
điều kiện để nghe giảng Lời Chúa dễ rơi vào tình trạng chi
tiết những sai phạm của người khác, nhưng lại tự bỏ qua
những sai phạm của chính mình !!!
• Lc 11, 42 – 46: Chúa Giê-su trực tiếp lến án các người
Pha-ri-siêu và Thông Luật trong Dân Chúa thời của
Người – và thời của chúng ta – về những dạy dỗ có suy
tính mang lợi cho bản thân họ, nhưng gây khó cho người
quanh mình…Ở điểm này, chúng ta gặp lại lời lên án
trong thư mục vụ thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Roma bài
đọc I…Và dĩ nhiên cũng là lời cảnh báo mỗi chúng ta biết
điều chỉnh lại lối sống của mình: khắt khe với chính mình
và khoan dung với anh chị em mình…

Giáo huấn Lời Chúa
• Các ngươi cất giấu chìa khó của sự hiểu biết; các ngươi
đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn
cản” (Lc 11, 52)
Danh ngôn
Vinh quang xây dựng trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
William Cowper
Sự ích kỷ không phải là sống như cách mình muốn, mà là đòi
hỏi người khác phải sống như cách mình muốn.
Oscar Wilde
Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác,
nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.
Erich Fromm

Giáo huấn Lời Chúa
• “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu!” Và
“Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật”
(Lc 11, 42 & 46)
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Thứ sáu ngày 18 / 10 – Lễ thánh Luca, tác giả Sách Tin
Mừng - * 2 Tm 4 , 9 – 17 * Lc 10 , 1 – 9

Thứ bảy ngày 19 / 10 * Rm 4, 13. 16 – 18 * Lc 12, 8 – 12
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận
người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”(Lc 12, 8)

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Hãy chữa những người đau
yếu trong thành và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến
gần các ông” (Lc 10, 9)
• 2 Tm 4, 9 – 17: Đoạn thư mục vụ thánh Phao-lô gửi cho
môn sinh Ti-mô-tê hôm nay chỉ nhằm nhắc đến tên Luca –
vị thánh viết Tin Mừng thứ 3 và sách Tông Đồ Công Vụ…
Nhắc và giới thiệu về ngài…
• Lc 10, 1 – 9: Đoạn Tin Mừng nói đến viêc Chúa Giê-su sai
72 môn đệ lên đường rao giảng và kèm với những dặn dò
của Người…Đặc biệt, Người nhắc các ông sứ vụ của
người môn đệ bao gồm việc chữa lành và loan báo Triều
đại Thiên Chúa…Thánh môn đệ Luca đã hết mình cho sứ
vụ này…và – không những lo việc chữa lành và rao giảng
– ngài còn viết sách Tin Mừng và Tông Đồ công vụ nhằm
lưu lại cho hậu thế công cuộc cứu chuộc Đức Giê-su vâng
lời Chúa Cha để thực hiện cũng như Giáo Hội vâng lời
Chúa Giê-su để tiếp nối và khai triển…
• Thánh sử Luca: ngài là môn đệ của thánh Phao-lô gốc Hy
Lạp ngoại giáo…Ngài viết Tin Mừng thứ 3 và sách Tông
Đồ công vụ…Vốn có năng khiếu văn chương và là một
lương y nên ngòi bút của ngài khá chải chuốt đồng thời
đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân…Có thể nói Tin
Mừng Luca là:
Một soạn tác lịch sử với một năng khiếu văn chương
mượt mà…
Một Phúc Âm cho những người bị áp bức…
Một Phúc Âm cho Dân Ngoại…
Một Phúc Âm của cầu nguyện…
Một Phúc Âm của Niềm Vui…
Và là một Phúc Âm đặc biệt nói về nữ giới…

•

•

Rm 4, 13 – 16: Thánh Phao-lô cho biết: ông Áp-ra-ham
được Thiên Chúa chọn làm tổ phụ của dòng dõi được lời
hứa đảm bảo thì không phải là chiếu theo Lê Luật mà là
do lòng tin của ông đã làm cho ông nên công chính –
nghĩa là sống trong những đòi hỏi của Thiên Chúa…Mục
đích của đoạn thư mục vụ gửi giáo dân Roma hôm nay là
để khuyến khích mọi người theo gương tổ phụ Ap-ra-ham :
tin vào Thiên Chúa và nên công chính khi tuân giữ những
giáo huấn của Người…
Lc 12, 8 – 12: Đoạn Tin Mừng hôm nay có nhiều điều
Chúa muốn dạy bảo, nhưng chúng ta dừng lại ở kiều nói
Chúa dùng : Phàm ai tuyên bố nhận Thầy…Tuyên bố
nhận Chúa đồng nghĩa với tin Chúa và tuyên xưng niềm
tin vào Chúa của mình…Đấy cũng là những gì thánh Phao
-lô nói đến trong đoạn thư gửi giáo dân Roma ở bài đọc
I…Chính niềm tin vào Chúa làm chúng ta nên công
chính…và sống sự công chính Chúa muốn trong từng ngày
sống của mỗi người : đấy là tuyên bố nhận Người là Đấng
Chỉ Đạo cho chúng ta từng ngày…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con
người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên
thần của Thiên Chúa” (Lc 12, 8)
Danh ngôn
Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người
chúng ta, là cuộc sống của chúng ta. Chính trong cuộc sống
chúng ta mà Chúa Giê-su yêu cầu để cho Lời Người đi vào để
có thể nảy mầm và tăng trưởng.
ĐTC Phan-xi-cô

Giáo huấn Lời Chúa
• “Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với
họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (Lc 10, 9)
Danh ngôn
Đấng Chữa Lành chưa bhao giờ thất bại với mỗi tâm hồn đến
với Người trong đức tin và lời cầu nguyện.
James Aughey – nhà truyền giáo Tin Lành…

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ
riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến
ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm
tin.
Louisa May Alcott

Nỗi sợ giam cầm – đức tin giải phóng,
Nỗi sợ gây tê liệt – đức tin ban sức mạnh,
Nỗi sợ làm ngã lòng – đức tin khích lệ,
Nỗi sợ gây ốm đau – đức tin chữa lành,
Nỗi sợ sinh ra vô dụng – đức tin đem lại điều lợi ích.
Harry Emerson Fosdick – mục sư Tin Lành…

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết
lập sự thực đó.
William James
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tình yêu thương luôn là biện pháp chữa lành mọi vết thương.
Con đường dẫn đến tình yêu thương là sự tha thứ.Tha thứ hòa
tan oán ghét.
Louise Hay
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HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

