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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
Bùi Ngoan
281.745.6286
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

Nếu kiểm điểm lại đời sống, xét mình
về những lời nói, những cử chỉ và
những việc làm đối với những người
chung quanh, chúng ta sẽ thấy mình
đã sai lỗi rất nhiều giới luật yêu
thương của Chúa. Tôi nghĩ rằng Lời
Chúa phán: Ngươi phải yêu thương
anh em như chính mình ngươi, sẽ bao
gồm tất cả và chi phối mọi liên hệ
giữa người với người. Nếu chúng ta
hiểu thấu đức bác ái và cố gắng thực
hiện, chúng ta sẽ trở nên những người
lịch sự, tế nhị và dễ thương.
Yêu thương anh em, nhiều người
trong chúng ta cho rằng, lệnh truyền
này có tính cách giáo điều, mang nặng
tính chất đạo đức, không còn gây
được những ấn tượng mạnh mẽ. Trong
khi đó, cuộc sống thì biến đổi từng
ngày và từng giờ. Người ta chú trọng
đến những vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Những lời nói tuyên truyền. Tất cả
làm thành như một lớp sơn, phết trên
thanh gỗ mục. Trong khi đó tinh thần
bác ái, tinh thần yêu thương vẫn cứ bị
quên lãng, và không có một chỗ đứng
quan trọng nào trong sinh hoạt thường
ngày.
Bên Phi châu, có những bộ lạc, khi
gặp nhau người ta chào nhau bằng
câu: Tôi nhìn thấy bạn. Câu nói này
đối với chúng ta không mang một ý
nghĩa gì đặc sắc, nhưng nếu suy nghĩ
một chút, chúng ta sẽ thấy được cả
một quan niệm sống của dân bản xứ.
Tôi nhìn thấy bạn, có nghĩa là tôi
không tập trung cái nhìn ích kỷ trên
bản thân tôi, tôi không coi tôi như là
cái rốn của vũ trụ, nhưng tôi nhìn thấy
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bạn, với tất cả địa vị và giá trị của
bạn.
Tôn trọng người khác, có lẽ đó là điều
mà hiện nay chúng ta còn thiếu sót rất
nhiều. Người khác không phải là một
hòn đảo để cho tôi thám hiểm, cũng
không phải là một trái chanh cho tôi
vắt kiệt. Người khác là anh em của
tôi, là hình ảnh của Thiên Chúa. Dù
họ có xấu xa và tệ bạc đến đâu chăng
nữa thì họ cũng đã được cứu chuộc
bằng Máu Thánh Đức Kitô, thuộc về
gia đình Thiên Chúa cũng như tôi.
Trong gia đình này, Thiên Chúa là
Cha và chúng ta là anh em với nhau.
Nếu nhìn người khác như thế, chúng
ta sẽ trở nên người Kitô hữu trưởng
thành và sống đạo.
Một người ngoại quốc bước xuống xe
điện. Ông ta hỏi thăm về địa chỉ với
người mà ông ta gặp đầu tiên. Người
ấy đã chỉ vẽ cặn kẽ rồi lại đi theo và
xách hành lý cho ông ta tới tận địa chỉ
mà ông ta định đến. Tò mò, ông ta bèn
hỏi người ấy: Tại sao ông lại làm cho
tôi như thế, đang khi tôi chỉ là một kẻ
xa lạ. Rất đơn sơ và thành thật, người
kia đã trả lời: Vì tôi là người Kitô
hữu.
Là người Kitô hữu, chúng ta hãy yêu
thương người khác trong Đức Kitô và
vì Đức Kitô. Hãy yêu thương người
khác, vì tất cả đều là anh em, đều có
chung một Cha là Thiên Chúa ở trên
trời.
http://gpvo.org
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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
- 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

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7 giờ 30 tối thứ Hai và Ba, đền tạ và dâng bông kính Đức Mẹ. Các
ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7 giờ 30 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
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.
HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU MISSOURI 2019
Thời gian chuyến Hành Hương từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019. Những ai muốn
tham dự, xin liên lạc với nhóm tổ chức: Võ Tiến Đạt (281.827.9571), Võ Học
(832.790.0816), Nguyễn Quang (832.277.3468), Phó tế Phạm Hưng và Phó tế Đoàn
Phúc. Chi phí là $160 Mỹ kim cho một người, bao gồm vé xe bus, lều và giường bố
ngủ.
ĐIỆN THOẠI RENG TRONG NHÀ THỜ
Ở trong Nhà Thờ, xin quý ông bà và anh chị em tắt điện thoại hoặc không để điện thoại
reng (off or silent).
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, Hội Đồng Mục Vụ hoặc Tài
Chánh.
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)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,681 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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Công Ty xây cất, Humphries Construction, chuẩn bị làm
hệ thống chữa lửa (fire sprinkler system).
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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
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

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
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

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 V/Phục Sinh/C
Chúa Nhật ngày 19/5 * Cv 14 , 21 – 27 * Kh 21 , 1 – 5
* Gio 13 , 31 – 33.34 – 35
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đấng ngự trên ngai phán:
“Này đây Ta đổi mới mọi sự.”
 Cv 14, 21 – 27: Sách Công Vụ Tồng Đồ tiếp tục vẽ lại
hành trình rao giảng của các Tông Đồ…Đoạn sách này
vẫn nói về Tông Đồ Phao-lô và Ba-na-ba…và nhấn mạnh
việc các Tông Đồ tuyển thêm cho mình các môn đệ, lập
các Cộng Đoàn mà chúng ta có thể coi như là bước đầu
hình thành của các Giáo Xứ và chọn lựa các kỳ mục trong
dân…rồi trao Cộng Đoàn lại cho họ…Việc qui tụ những
người tin lại với nhau để cùng nhau hành đạo…là chuyện
đương nhiên…Tuy nhiên Cộng Đoàn hay Giáo Xứ là
những hạt nhân đưa đức tin đến với anh chị em chưa nghe
và chưa biết Chúa…”Hạt nhân” chứ không phải là “pháo
đài”…Mỗi người tin trong Giáo Xứ vì thế luôn ý thức vai
trò “hạt nhân đức tin” của mình…
 Kh 21, 1 – 5: Trong xuất thần, tác giả sách Khải Huyền
diễn tả vẻ đẹp của Giê-ru-sa-lem trên trời sau khi đã được
biến đổi do quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa…Sự
biến đổi ấy bắt đầu từ ngay trong những sinh hoạt hằng
ngày của Giáo Hội và của mỗi người tin…Ngày nay, với
sự khuynh loát của Thần Dữ, Giáo Hội luôn bị bôi nhọ…
Thế nhưng đấy cũng chính là lý do để Giáo Hội cũng như
mỗi người tin dựa vào Ơn Chúa để “đổi mới”…Một ngày
nào đó sẽ là “ Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên
Chúa mà xuống.”…
 Gio 13, 31 – 33.34 – 35: Đức Giê-su tâm tình với các môn
đệ trước khi rời xa các ông…Điều Người muốn là các môn
đệ yêu thương nhau…Giới răn Yêu Thương – cả trong Đạo
lẫn ngoài Đời – là giới răn năng được nhắc tới, đã rất
quen thuộc, nhưng lại là giới răn bị lạm dụng nhiều nhất…
đến độ gây nhàm chán…Đây là lúc Chúa muốn giới răn ấy
được diễn tả bằng những hành động thiết thực nhất – dù
chỉ là những việc nhỏ bé và hằng ngày…Làm được như
thế, chúng ta ở trong quá trình “đổi mới” bản thân…để
đổi mới cộng đoàn, đổi mới Giáo Hội…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở
điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
(Gio 13, 35)
Danh ngôn
Đạo đức là hành động mà một người làm để hoàn thành tính
cách nội tâm của mình.
Albert Schweitzer
Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường
bên ngoài.
Henri Frederic Amiel
Thà yêu và mất mát còn hơn là chẳng mất gì.
Samuel Butler (1835 – 1902) – nhà văn người Anh…
Thứ hai ngày 20/5 - * Cv 14 , 5 – 18 * Gio 14 , 21 – 26
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đấng Bảo Trợ - Thánh Thần
Chúa Cha sai đến – sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh
em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Gio 14, 26)
 Cv 14, 5 – 18: Cv tiếp tục giúp chúng ta dõi bước rao
giảng của Tông Đồ Phao-lô và Ba-na-ba…Đặc biệt – qua
đoạn sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay – chúng ta chứng
kiến “quyền năng chữa lành” Chúa ban cho Phao-lô…và
cũng vì nhìn thấy “quyền năng” này mà hai ông bị dân
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

thành Lý-tra ngộ nhận là thần – thần Dớt và thần Héc-mê
– để rồi họ tôn kính hai ông với những nghi lễ dành cho
hai vị thần ấy…Vậy là hai ông có dịp để giúp họ nhìn ra
những công việc Thiên Chúa làm cho mọi người…Điều đó
cho thấy là nơi bất cứ một con người nào quanh chúng ta
đều có sẵn mầm hạt của đức tin…Vấn đề và cũng là sứ vụ
Chúa trao : đấy là giúp cho những mầm hạt đức tin ấy
ngày một ngay ngắn và chân chính hơn…Tất cả những
chen chúc “ lễ hội” chúng ta nhìn thấy đều là một kêu gọi
khắc khoải của Chúa cho công việc này…
 Gio 14, 21 – 26: Ghi lại những trăn trối ân tình giữa Chúa
Giê-su và các môn đệ trong bữa tiệc cuối trước khi Người
bước vào cuộc Thương Khó & Tử Nạn – cũng là thời gian
vắn vỏi sau Thương Khó & Tử Nạn – Người về với Chúa
Cha…Người bắt đầu cho các môn đệ biết về Chúa Thánh
Thần – Đấng Bảo Trợ khác…Lữ hành sống Đạo và loan
báo của Giáo Hội hôm nay – và của mỗi chúng ta – luôn
được Thánh Thần hướng dẫn…Cũng như Phao-lô và Bana-ba, chúng ta cứ hoạt động…Thánh Thần sẽ cùng hành
động với chúng ta…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai
đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và
sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh
em.” (Gio 14, 26)
Danh ngôn
Nếu bạn có phương thuốc chữa lành bệnh ung thư, bạn sẽ chia
sẻ nó chứ ? Bạn đang có phương thuốc “chữa lành sự chết” –
Hãy đi ra và chia sẻ…
Kirk Cameron – diễn viên truyền hình người Mỹ…
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng…
Chúa không thiên vị ai…Bạn không cần phải là người đặc biệt,
nhưng bạn cần sẵn sàng.
Winkie Pratney – mục sư Tin Lành…
Lý do nhiều người thất bại không phải vì thiếu tầm nhìn mà là
vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định
những gì phải trả giá.
Robert H. Goddard (1882 – 1945) – kỹ sư, giáo sư, nhà vật
lý, nhà phát minh người Mỹ…
Thứ ba ngày 21/5 - * Cv 14 , 19 – 28 * Gio 14 , 27 – 31a
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Nhưng chuyện đó xảy ra là để
cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng
như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.” (Gio 14, 31a)
 Cv 14, 19 – 27: Người Do Thái vẫn không tha cho các
Tông Đồ và họ vẫn tận dụng mọi cách để loại trừ các Tông
Đồ…Ông Phao-lô bị ném đá là vì vậy…Tuy nhiên – với ơn
của Chúa – các ông vẫn hoạt động miệt mài và đã có rất
nhiều môn đệ cũng như những người tin…Thành lập các
cộng đoàn địa phương và trao cho các kỳ mục chăm sóc,
các ông tiếp tục công việc của mình trong niềm hoan lạc
về những gì mình phải chịu vì Chúa cũng như những kết
quả Chúa cho các ông có được…
 Gio 14, 27 – 31a: Đồng bàn với các môn đệ ở một bối
cảnh mà người đời hay ví von là “đồng sàng dị mộng”,
chắc chắn Chúa Giê-su - trong thân phận “mặc xác
phàm” – Người cảm nhận “nỗi đau khác thường” của tình
trạng Thầy sống một đàng, trò mơ một nẻo…Thế nhưng
Người vẫn cứ “nhận chịu” vì biết rằng trải nghiệm rồi,
các môn đệ sẽ hiểu và sẽ sống chết cho điều mình hiểu…
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

Danh ngôn
Trong Giáo Hội của Chúa Giê-su, chúng ta là những viên đá
sống động, và Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta xây dựng Giáo
Hội của Người; không phải như một nhà nguyện nhỏ chỉ chứa
được một nhóm nhỏ. Nhưng Người yêu cầu chúng ta làm sao
để Giáo Hội sinh động thật rộng lớn để có thể đón nhận toàn
thể nhân loại.
ĐTC Phan-xi-cô

Hôm nay, Chúa khẳng định là Người để lại “bình an” cho
các môn đệ, nhưng là thứ bình an khác với quan niệm về
bình an của thế gian…Bình an ấy, Giáo Hội luôn giữ lấy
trong mọi biến cố từ khi khai sinh cho đến hôm nay…Bình
an ấy, các môn đệ thấm thía khi rong ruổi loan báo Tin
Mừng của Chúa…Bình an ấy, mỗi chúng ta nghiệm được
nơi từng ngày sống của mình…Bình an ấy làm cho chúng
ta mỗi ngày cận kề bên Chúa, đồng sàng và đồng mộng…
trong mỗi hoạt động đức tin của mình…

Khi người ta đã bắt rễ, người ta vươn ra cành lá.
Jules Verne

Giáo huấn Lời Chúa
 “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em
bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu
thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”
(Gio 14, 27)

Có một sự nghịch lý là: Khi bạn yêu thương đến mức chấp
nhận mọi thương đau, thì bạn sẽ không còn cảm thấy đau đớn
nữa, bạn sẽ chỉ thấy mình yêu thương nhiều hơn.
Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta

Danh ngôn
Mọi người đều phải tìm thấy sự bình yên từ bên trong bản thân
mình. Và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bên
ngoài tác động.
Mahatma Gandhi

Thứ năm ngày 16/5 - * Cv 13, 13 – 25 * Gio 13, 16 – 20
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Không được gây phiền hà cho
những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa “
(Cv 13, 19)
 Cv 13, 13 – 25: Các vị có chức danh trong Gió Hội sơ
khai đã lên tiếng trong Công Đồng Giê-ru-sa-lem…và –
với tư cách là Giám Mục Giê-ru-sa-lem – Gia-cô-bê có ý
kiến…Ý kiến của ông được mọi người đón nhận: đấy là
“không được gây phiền hà cho những người gốc dân
ngoại trở lại với Thiên Chúa “…Trong hôm nay – và có lẽ
là ở mọi thời – ý kiến này cũng vẫn cần được những nhà
hoạt động mục vụ lưu ý tới, bởi vì quả thực là những
“cứng nhắc” và “thiếu sự linh hoạt khôn ngoan” đã gây
nhiều cản trở…
 Gio 13, 16 – 20: Đức Giê-su cho biết rất rõ điều kiện để
được “ở lại trong tình thương” của Người, đấy là “giữ
các điều răn của Người như Người đã giữ các điều răn
của Chúa Cha và ở lại trong tình thương của Chúa Cha.”
Giữ các điều răn: điều kiện duy nhất…Dịp tuần Thương
Khó vừa qua, chúng ta đã có những cử hành thật là long
trọng, và - ở một vài địa phương – có thể nói là “phô
trương” nữa…Tuy nhiên đấy chỉ là những “bên ngoài” và
“nhất thời”…Giữ các điều răn của Chúa và giúp cho
những người quanh mình giữ các điều răn của Chúa mới
là cốt lõi…

Mọi thứ đều chứa đụng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự
câm lặng, và tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi
cũng có thể bình yên.
Helen Keller
Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành
mới…Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai,
nhưng dường như việc người ta có yêu tôi hay không không
còn quan trọng nữa – giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm
thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời ; cuộc sống của tôi trở
thành hành động cho đi.
Beverly Sills ( 1929 – 2007) – ca sĩ giọng soprano độc
đáo người Mỹ…
Thứ tư ngày 22/5 - * Cv 15 , 1 – 6 * Gio 15, 1 – 8
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Điều làm Chúa Cha được tôn
vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái vá trở thành môn đệ của
Thầy.” (Gio 15, 8)
 Cv 15, 1 – 6: Có thể nói đây là Công Đồng đầu tiên bàn về
một vấn đề mấu chốt của thời đó: Có cần phải làm phép
cắt bì cho một anh chị em thuộc Dân Ngoại gia nhập Đạo
hay không? Dĩ nhiên là có những bàn cãi giữa khuynh
hướng cũ/mới…Dù sao thì việc phải họp những vị tai mắt
để bàn cũng là dấu chỉ sự lớn mạnh của các Giáo Đoàn và
là niềm vui của Giáo Hội…Qua đấy, chúng ta đừng lạ
lùng khi có những tranh luận trong Giáo Hội nhiều khi có
thể nói là gay gắt – nhất là ở thời của phát triển mạng xã
hội…Đấy vẫn là những dấu chỉ của Ơn Chúa và của Sức
Sống trong Giáo Hội khi đồng hành cùng nhân loại…
 Gio 15, 1- 8: Chúa mong ước các môn đệ - và mỗi người
tin - ở lại trong Người và Người dùng một hình ảnh rất
diễn tả: hình ảnh cây NHO và CÀNH NHO…Như cành
nho muốn đơm hoa kết trái thì phải gắn với thân cây nho
để được nuôi dưỡng nhờ nguồn nhựa từ thân…Đời sống
những người tin muốn có được những việc lành, việc tốt
đúng ý Chúa thì phải gắn với Đức Giê-su để được nuôi
dưỡng bằng Ơn và bằng Lời…

Giáo huấn Lời Chúa
 “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại
trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn
của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.”
(Gio 13, 10)
Danh ngôn
Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta
cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.
Elbert Hubbard
Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng
nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp, bởi các đẹp
là hiện thực giản đơn được nhìn thấy qua con mắt yêu thương.
Evelyn Underhill
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu
thương- yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản
thân ta.
Victor Hugo

Giáo huấn Lời Chúa
 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa
trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Gio 15, 5)
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Thứ sáu ngày 24/5 - * Cv 15 , 22 – 31 * Gio 15 , 12 – 17

Thứ bảy ngày 25/5 - * Cv 16 , 1 – 10 * Gio 15, 18 – 21

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Anh em là bạn hữu”
(Gio 15, 15)
 Cv 15, 22 – 31: Văn kiện đầu tiên từ Công Đồng Giê-ru-sa
-lem: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt
lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều
cần thiết này…Hai điều Giáo Hội nhấn mạnh: - Thánh
Thần hướng dẫn và làm việc với Công Đồng; - mục tiêu
hoạt động mục vụ của Giáo Hội : tránh những gánh nặng
mang tính áp đặt trên con cái mình…Giáo Hội thủa ban
đầu đã trung thành với đường hướng đó để phát triển…Và
có lẽ cũng là điều nhắc nhở người làm mục vụ hôm nay: làm việc với Thánh Thần; - luôn nhẹ nhàng với mọi
người…
 Gio 15, 12 – 17: Một cách rất yêu thương, Đức Giê-su
nâng những người tin và làm việc với Người lên hàng bạn
hữu…Nghĩa là hai bên có thể trao đổi mọi chuyện trong
tin và yêu – thậm chí không cần bằng ngôn ngữ…thì vẫn
có thể hiểu nhau và sống cho nhau…Đấy cũng là điều
Chúa ước mong nơi mỗi chúng ta…từng ngày…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề:” Nhưng họ sẽ làm tất cả những
điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ
không biết Đấng đã sai Thầy.” (Gio 15, 21)
 Cv 16, 1 – 10: Trong khi rong ruổi rao giảng, Phao-lô
cũng như các Tông Đồ không những chỉ lo phát triển các
cộng đoàn cơ bản mà còn củng cố thêm nhóm người có
trách nhiệm cho Giáo Hội…Ở đây là việc Phao-lô mang
theo mình Ti-mô-thê…Rồi Thánh Thần cũng trực tiếp chỉ
đạo công việc rao giảng của các ông, sắp xếp để người
này lo công việc này, người khia đảm nhận trách nhiệm
kia…Nhờ đó mà Giáo Hội phát triển và ngày một thêm
mạnh mẽ…
 Gio 15, 18 – 21: Thế gian và lực lượng của thế gian không
ngừng bắt tay với Thần Xấu để chống phá Giáo Hội…Đức
Giê-su vẽ ra cho các Tông Đồ cái tương lai cụ thể để các
ông nhìn thấy và đón nhận…Giáo Hội từ ngày được thành
lập cho đến hôm nay không lúc nào là không bị chống
phá…Do đó những gì con người quanh chúng ta làm cho
Giáo Hội và cho chúng ta giúp chúng ta trưởng thành hơn
trong dấn thân của mình…

Giáo huấn Lời Chúa
 Sống tình bạn hữu với Chúa và tránh những gánh nặng
cho anh em…
Danh ngôn
Một người bạn có thể nói với ta những lời mà chính ta không
dám nói với mình.
Francis Ward Weller – nhà văn chuyên viết cho trẻ
em…
Những người bạn tốt như những vì sao, không phải lúc nào ta
cũng nhìn thấy họ, nhưng ta biết họ luôn ở cạnh ta.
David Gemmell (1948-2006) – tiểu thuyết gia người
Anh…
Một người bạn là một người biết tất cả về ta và vẫn luôn yêu
thương ta.
Elbert Hubbard

Giáo huấn Lời Chúa
 Họ sẽ làm tất cả để chống anh em, vì anh em mang Danh
của Thầy…
Danh ngôn
Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba.
Ngạn ngữ Châu Phi
Chuyện xấu không xảy ra và đập tan trái tim bạn chỉ để bạn có
thể đau khổ và bỏ cuộc. Chúng xảy ra, đập tan bạn và xây
dựng bạn lại từ đầu để bạn có thể trờ thành tất cả những gì
mình đáng trở thành.
Samuel Johnson (1709 – 1784) – tác giả người Anh:
tiểu luận, đạo đức học, phê bình…
Công việc phải khó khăn vì chỉ khó khăn mới gợi cảm hứng
trong những trái tim cao thượng.
Soren Kierkegaard
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE
JULY 26-28, 2019
"SURRENDER TO GOD"

"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD" LUKE 1:38
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 participants - both youth and adults - from all over
the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older adolescents that the Office of Adolescent Catechesis
and Evangelization hosts annually.

Participants will experience the diversity of the Archdiocese of GalvestonHouston! They will have the opportunity to
share and deepen their relationship with Jesus Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament,
confession, dynamic talks, and other prayer experiences.
Incoming high school freshman through graduating high school students are encourage to attend.
Register: https://archgh.cvent.com/AYC2019
Parish Code: 7230CTIW2019
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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.

CẦN BOOKKEEPER
Xin liên lạc:
Danny 713.922.3628

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

