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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 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
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG
Họa sỹ cũng là nhà điêu khắc thiên
tài Leonardo da Vinci đã vẽ bức
tranh nổi tiếng Bữa Tiệc Ly trong
vòng 7 năm. Đó là bức tranh vẽ Chúa
Giêsu và 12 Tông đồ trong bữa ăn
cuối cùng trước khi Ngài bị bắt và bị
giết chết.
Leonardo tìm người mẫu rất công
phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông
mới chọn được một chàng trai có
gương mặt thánh thiện và thanh khiết
tuyệt vời làm mẫu vẽ Chúa Giêsu.
Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ
xong 11 Tông đồ, chỉ còn có Giuđa
người môn đồ phản Thầy là chưa vẽ.
Họa sỹ bỏ nhiều công sức để tìm một
người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ
gian ác để vẽ Giuđa. Cuối cùng ông
đã tìm được tên tử tội ở Rôma có
khuôn mặt thích hợp để vẽ kẻ phản
bội. Người tử tù này đã từng giết
người và cướp của. Được phép của
Hoàng đế, tên tử tội được đưa tới Milan nơi bức tranh đang vẽ dở dang.
Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn
thành, Leonardo bảo người lính gác
mang người tử tù đi, nhưng bỗng
nhiên hắn vùng vẫy và quỳ xuống bên
người họa sỹ khóc nức nở: “Ôi, ngài
Da Vinci, ngài không nhận ra tôi
sao? tôi chính là người mà 7 năm
trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa
Giêsu!”
Quả thật, chỉ có 7 năm thôi mà cuộc
sống tội lỗi đã làm biến đổi một
người có khuôn mặt thánh thiện của
Chúa Giêsu trở thành người mang
gương mặt xấu xa của Giuđa! Đó là
sự đảo ngược kỳ lạ xảy ra ở bức

tranh “Bữa Tiệc Ly”.Nhưng trong
chính bữa tiệc ly có một sự đảo ngược
còn kỳ lạ hơn nữa: Chúa Giêsu,
“người chủ tiệc” đã trở thành “người
phục vu” khi quỳ xuống rửa chân cho
các tông đồ. Phải chăng đó chính là
định luật của Nước Trời: “Ai nâng
mình lên sẽ bị hạ xuống và hạ mình
xuống thì sẽ được nâng lên”. Đó cũng
là bài học khiêm tốn Chúa Giêsu dạy
mọi người trong bài Tin Mừng theo
thánh Luca hôm nay.
Chúa Giêsu được mời đến dự tiệc tại
nhà một thủ lãnh các người biệt phái.
Trước bao con mắt đang dò xét, Chúa
Giêsu nhận thấy khách mời thích
chọn những chỗ ngồi quan trọng
trong bàn tiệc, Ngài dạy họ bài học
khiêm nhường: Hãy chọn chỗ rốt hết
để được mời lên chỗ cao hơn. Chỗ
ngồi tượng trưng cho địa vị trong xã
hội. Người ta chọn vị trí quan trọng
trong bàn tiệc không phải để được ăn
ngon, nhưng để được vinh dự hơn. Vì
thế, người ta luôn thích ngồi ở những
vị trí quan trọng ở những nơi đông
người để thỏa mãn lòng tự tôn của
mình. Nhưng Chúa đã nói: “Ai nâng
mình lên sẽ bị hạ xuống và hạ mình
xuống sẽ được nâng lên”.
Con đường tự hạ của Chúa Giêsu
Mặc dù là một Thiên Chúa cao cả,
nhưng Chúa Giêsu đã hạ mình xuống
đến tận cùng, mang lấy kiếp phàm
nhân, đã vâng lời cho đến chết và chết
trên thập giá. Chính cuộc đời của
Chúa Giêsu là bài ca của người Tôi
Tớ khiêm hạ: “Ngài vốn là một Thiên
Chúa, nhưng không nghĩ đến việc
giành cho được ngang hàng với Thiên
Chúa. Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh
Xem tiếp trang 3

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:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.
BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
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.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,127 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

quang mặc lấy thân phận nô lệ, trở
nên giống người phàm, Ngài đã vâng
lời cho đến chết và chết trên thập giá.
Nhưng Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài
và ban cho Ngài một danh hiệu vượt
trên mọi danh hiệu…” (Phil 2, 1-9).

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: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm 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
281.495.8133
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
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Chúa Giêsu đã hạ mình xuống như
một người nô lệ thấp hèn để dạy cho
các môn đệ một bài học của sự tự hạ.
Chúa là Chúa, là Thầy nhưng đã cúi
xuống rửa chân cho các môn đệ của
mình. Từ “chỗ nhất” trên trời cao,
Ngài đã chọn “chỗ cuối” dưới chân
con người để phục vụ con người. Đó
là bài học Chúa dạy chúng ta hôm
nay: “Các con hãy biết rửa chân cho
nhau” (Ga 13, 1-15).
Đi theo con đường tự hạ của Chúa
Giêsu.
Chúng ta được mời gọi để đi theo
Chúa, đi vào con đường khiêm
nhường thẳm sâu, con đường hy sinh
đến tận cùng, con đường phục vụ
quên mình.
Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hãy
chọn cho mình vị trí cuối cùng trong
bữa tiệc cuộc đời để chúng ta sẽ
được Thiên Chúa mời lên chỗ cao
trọng trong bữa tiệc Nước Trời mai
sau.
Bằng những lời khuyên nhủ khôn
ngoan, bài trích sách Huấn Ca hôm
nay cũng chỉ cho chúng ta thấy con
đường khiêm tốn là con đường đẹp
đẽ được mọi người quý chuộng và
được Thiên Chúa mến yêu. Còn sự
kiêu ngạo là con đường dẫn đến tai
họa và diệt vong.
Con đường khiêm hạ còn là con
đường phục vụ vô vị lợi. Chúa dạy
khi mời khách dự tiệc hãy mời những
người nghèo khó vì họ không có gì
để trả lễ. Chúa muốn dạy chúng ta
tinh thần phục vụ vô vị lợi, phục vụ
mà không mong được đền đáp, phục
vụ trong âm thầm và khiêm tốn.
Những “chiếc ghế” trong cuộc sống
Ai cũng mong tìm cho mình một
“chiếc ghế” vững vàng trong cuộc
đời. “Chiếc ghế” tượng trưng cho địa
vị hay chức vụ trong cuộc sống xã
hội. “Chiếc ghế” còn là biểu tượng

của quyền lực và sự giàu có trong
cuộc sống con người. Người ta sẵn
sàng hãm hại nhau để tranh giành
“chiếc ghế” trong xã hội. Người ta
cũng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn và
mưu đồ đen tối để củng cố “chiếc
ghế” của mình thêm vững chắc.
Người ta cũng sẵn sàng bán rẻ lương
tâm để giữ vững “chiếc ghế”của chức
quyền và tham vọng.
Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho mọi
người bài học của tinh thần khiêm
nhường khi Ngài rời bỏ “chiếc ghế”
của người thầy trong bữa tiệc ly để đi
làm công việc của một người nô lệ.
Ngài đã từ “ngai tòa” của một Thiên
Chúa cao sang đến với nhân loại qua
con đường nhập thể khiêm hạ để cứu
chuộc con người. Hôm nay, Chúa
cũng đang mời gọi chúng ta đi tiếp
con đường khiêm nhường ấy để đến
với Thiên Chúa và tha nhân. Qua con
đường “tự huỷ”, Ngài đã được Thiên
Chúa Cha siêu tôn trong vinh quang.
Cũng vậy, qua con đường phục vụ
khiêm nhường, chúng ta cũng được
nâng lên trong vinh quang muôn
thuở.
Trên con đường nhỏ hẹp sát sườn
núi, một bên là vách núi cheo leo,
một bên là vực sâu thăm thẳm, hai
con dê núi đi ngược chiều nhau. Vì
con đường quá nhỏ hẹp, chỉ đủ cho
một con vật đi qua, nên 2 con dê quá
bối rối không biết tính toán thế nào
để vượt qua nhau. Nếu chen lấn,
chúng có thể rơi xuống vực sâu và
tan xương nát thịt. Chúng chợt nghĩ
ra một cách: một con đã quỳ mọp
xuống sát đất để con kia bước qua
mình. Thế là chúng lại có thể tiếp tục
con đường của mình.
Trên những “lối mòn” của cuộc sống,
nếu chúng ta biết cúi xuống để phục
vụ anh em trong tinh thần khiêm tốn
chính là chúng ta đang đi trên con
đường đẹp nhất, con đường dẫn đến
hạnh phúc muôn đời.
http://giaophanthaibinh.org/
Trích dẫn từ ‘Logos C’

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 22 TN
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29
BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN

Mời Bạn: Thần ô uế rất ranh mãnh, chúng xúi dục con người
rằng những điều xấu không liên can đến Thiên Chúa. Vì thế,
không ảnh hưởng gì đến Ngài khi thực hiện những hành vi đê
tiện để thỏa mãn những đam mê thể xác. Dường như với chiêu
thức này, thần ô uế dễ đánh gục chúng ta?

Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong
ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy
vợ của anh mình. (Mc 6,17-18)

Chia sẻ: Trong lãnh vực nào, thần ô uế thường đồn trú nhất?

Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê vì ham danh háo sắc đã bịt tai
trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của
anh mình, thì Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn
sàng chịu tù đày để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn
nhân. Thái độ của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy
rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm
phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng
thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ:
phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù “nói thật mất lòng”, và
thậm chí mất mạng nữa.

Sống Lời Chúa: Tôi cảnh giác về sự rình rập của thần ô uế
khi sử dụng những phương tiện như điện thoại hay mạng
truyền thông internet.

Mời Bạn: Các gia đình công giáo là những người trực tiếp
thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân.
Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các
gia đình, kể cả gia đình công giáo. Chính khi đứng trong cảnh
tranh tối tranh sáng này, các gia đình càng có sứ mạng làm
chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết
mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đình
của mình.

TRUYỀN GIÁO: ƠN GỌI VÀ BỔN PHẬN CỦA KITÔ
HỮU
“Tôi phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các
thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc
4,43)

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho
Chúa, nên tâm hồn chúng con khắc khoải khôn nguôi cho đến
khi được nghỉ ngơi bên Chúa.” Amen.(Thánh Augustinô)

THỨ TƯ TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44

Suy niệm: Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Ki-tô,
một thân thể với nhịp đập của trái tim là việc truyền giáo. Một
thân thể bình thường sẽ như thế nào nếu không có nhịp đập
của quả tim; cũng vậy, Thân Thể Mầu Nhiệm là Giáo Hội sẽ
chết nếu không truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo ấy đã
được Chúa Cha giao phó cho Chúa Giê-su và luôn nung nấu
lòng Ngài trong mọi hoàn cảnh: “Tôi phải loan báo Tin Mừng
cho các thành khác nữa.” Chúa Giê-su lại trao sứ mạng truyền
giáo cao quý ấy cho Giáo Hội và trở thành bản chất của Giáo
Hội. Là thành viên của Giáo Hội, mỗi Ki-tô hữu đều có bổn
phận truyền giáo với cung cách truyền giáo riêng của mình.
Trong nền văn hoá tiêu thụ thực dụng hiện nay, người ta có xu
hướng đáng sợ là mải mê tìm kiếm tiện nghi vật chất, hưởng
thụ... mà quên ơn gọi và sứ mạng giúp những người lân cận
nhận biết Chúa.

Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài
người không được phân ly.” Bạn và tôi, chúng ta đã góp phần
thế nào để thực hiện lời Chúa nói trên?
Sống Lời Chúa: Trong gia đình, vợ chồng biết đối thoại với
nhau trong tinh thần yêu thương và kính trọng nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo biết
sống trung thành với lời cam kết hôn nhân để làm chứng cho
tình yêu chung thuỷ của Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Amen.
THỨ BA TUẦN 22 TN
Lc 4,31-37

Mời Bạn: Các tạo vật dùng hình thái, sắc màu, tiếng kêu, đời
sống... để nói lên vinh quang của Thiên Chúa. Còn bạn, bạn có
dùng lời nói và cuộc sống tốt đẹp giúp cho con người thời nay
tin vào Chúa và hưởng ơn cứu độ của Ngài?

ĐỪNG NGHE THEO THẦN Ô UẾ
Có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông
Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông
đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng
Thánh của Thiên Chúa.”(Lc 4,33-34)

Sống Lời Chúa: Tôi quyết sống vui tươi, lạc quan và cư xử
bác ái, yêu thương với những người chung quanh như một
cách loan báo Tin Mừng.

Suy niệm: Thần ô uế là thứ thần khi nhập vào ai, xúi dục họ
thực hiện những hành vi đồi bại, làm họ trở nên đốn mạt, đánh
mất nhân phẩm cao quí của mình. Biết Chúa Giê-su là Đấng
Thánh, chúng muốn Ngài để cho chúng yên thân: “Chuyện
chúng tôi can gì đến ông?” Thật vậy, Đấng Thánh thì không
liên can đến sự ô uế, nhưng lại liên can đến những con người,
vì họ được dựng nên giống hình ảnh Chúa, tâm hồn là đền thờ
của Thiên Chúa, chứ không phải chỗ ở của thần ô uế. Làm sao
Thiên Chúa chịu bó tay khi thấy những kẻ Ngài yêu thương
thuộc về thần ô uế? Vì thế, Chúa Giê-su không đôi co, tranh
luận với thần ô uế, nhưng trục xuất chúng ngay lập tức, vì chỗ
ở của chúng không phải là tâm hồn con người.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến truyền
giáo, để mỗi sớm mai thức dậy, con có được niềm vui mới,
niềm vui được Chúa thương chọn và sai đến với những con
người con gặp gỡ, giúp họ tìm gặp được Chúa và yêu mến
Chúa như đã được Chúa yêu. Amen.
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THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,1-11
TỪ KINH NGẠC HƯỚNG ĐẾN SỰ VÔ TẬN

cuộc canh tân là nêu bật cho được điều cốt yếu, tức tâm điểm
của Tin Mừng, qua đó làm “tỏa sáng vẻ đẹp của tình thương
cứu độ của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Kitô” (số 36).

“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc
5,10)

Mời Bạn xem xét lại tính phù hợp và đúng đắn của cách sống
đạo của mình, của vai trò mình đảm nhận trong Giáo Hội. Đời
sống của tôi có đang là chứng tá Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô
cho con người và xã hội chung quanh mình không? Tôi cần
điều chỉnh những gì để trở nên phù hợp và đúng đắn?

Suy niệm: Một trong những đặc tính cho thấy quyền năng
Thiên Chúa là sự đa dạng, phong phú của vạn vật, sự hoành
tráng, hùng vĩ của thiên nhiên. Nếu sự hiện hữu của mỗi tạo
vật đã cho thấy sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, thì con số
hàng tỉ tỉ của chúng lại càng là lời công bố sự hiện hữu ấy cách
mạnh mẽ hơn biết mấy. Kinh ngạc trước mẻ cá vĩ đại vừa bắt
được, ông Si-mon nhìn nhận giới hạn nhỏ bé của mình: “Xin
tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi!” Tuy nhiên, quyền năng của
Thiên Chúa được bày tỏ không phải để lấn át hay đẩy con
người vào trong giới hạn nhỏ bé của mình. Trái lại, quyền
năng ấy mở rộng tầm nhìn của con người, đưa con người lên
tầm cao mới, đến sự vô tận vốn là khát vọng thâm sâu của
mình: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết sống sao cho
đúng với danh nghĩa do ơn gọi Phép Rửa của mình là men,
muối và ánh sáng cho đời. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 22 TN
Lc 6,1-5

CỨU TRỢ KHẨN CẤP
“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông
vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ
ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.”
(Lc 6,4)

Mời Bạn: Con người cảm thấy choáng ngợp trước một sự dồi
dào, phong phú về số lượng của tạo vật, nhưng trái tim con
người chỉ có thể bị khuất phục bởi sự phong phú khôn lường,
sự bao la vĩ đại của tình yêu. Mời bạn hãy sống và làm chứng
cho mọi người rằng tình yêu Chúa thật bao la, vĩ đại và ơn cứu
độ nơi Ngài thật chan chứa, kỳ diệu.

Suy niệm: Có lẽ chưa bao giờ cụm từ “thảm họa nhân đạo”
được sử dụng nhiều như trong thời gian qua, bởi vì những
thiên tai như bão lụt, động đất hoặc “nhân tai” như các cuộc
giao tranh đã đẩy nhiều người vào cảnh màn trời chiếu đất,
cuộc sống hết sức bấp bênh. Dù tiếng súng chưa yên, thiên tai
còn hoành hành, nhưng từng đoàn cứu trợ đã bất chấp tất cả để
lên đường. Vì thế, chẳng có lý do nào, kể cả lý do “ngày Sabát” hay “bánh tiến chỉ dành cho tư tế” ngăn cản chúng ta
không cấp thời cứu giúp những con người đang đối điện với
nguy cơ sinh tử. Tinh thần bác ái Ki-tô giáo càng thúc đẩy ta
quảng đại hơn nữa, không nại lý do “luật lệ” nào, để cứu
những người đang gặp nguy hiểm cả phần xác lẫn phần hồn.

Chia sẻ: Điều gì làm bạn thán phục, kinh ngạc nhất nơi cách
sống của một con người? Hãy cố gắng sống như thế để làm
chứng cho Chúa chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tôi nhẩm đi nhắc lại rằng “Ơn cứu độ nơi
Ngài chan chứa” và tìm cách chia sẻ ơn cứu độ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho trái tim con niềm
vui ơn cứu độ để con chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người chung
quanh. Amen.

Mời Bạn: Bạn và tôi thường hay sống đạo dựa trên luật lệ; vì
thế mà nhiều khi bỏ qua những cơ hội để thực thi tình bác ái
đối với tha nhân. Bạn thấy cần làm gì để cải thiện tinh thần
sống đạo hôm nay?

THỨ SÁU TUẦN 22 TN
Lc 5,33-39

Chia sẻ một kinh nghiệm vì quá câu nệ luật lệ mà đánh mất
dịp thuận tiện làm chứng cho lòng quảng đại của Chúa.

SỐNG ĐẠO CÁCH PHÙ HỢP
“Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không
những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn
với áo cũ.” (Lc 5,36)

Sống Lời Chúa: Thực hành câu Lời Chúa: “Ta muốn lòng
nhân chứ không cần lễ tế; thích được các ngươi nhận biết hơn
là của lễ toàn thiêu" (Hs 6,6).

Suy niệm: Thật điên rồ khi làm hỏng một chiếc áo mới mà
không ‘cứu’ được chiếc áo cũ. Mất cả chì lẫn chài! Xem chừng
không làm gì cả lại tốt hơn. Chúa dạy về hành động phù hợp,
đúng đắn. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đang tha thiết mời
gọi Hội Thánh phải sống và làm sứ mạng sao cho phù hợp với
hoàn cảnh thế giới và con người ngày nay. Ngài kêu gọi một
cuộc hoán cải mục vụ và canh tân sứ mạng: “Trên đường lữ
hành, Hội Thánh được Chúa Kitô mời gọi canh tân luôn mãi,
một sự canh tân mà Hội Thánh, vì là một định chế nhân trần,
bao giờ cũng cần đến” (Niềm Vui Tin Mừng, 26). Ngài nhận
định rằng thái độ nhắm mắt lặp lại mọi sự y như cũ là thái độ
tự mãn, và ngài “kêu mời mọi người mạnh dạn và sáng tạo
trong việc suy xét lại các mục tiêu, cơ cấu, phong cách và
phương pháp thi hành sứ mạng tại các cộng đoàn của
mình” (số 33). Đức Thánh Cha nhấn mạnh nguyên tắc của
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính vì yêu thương nhân loại
sa ngã, mà Chúa đã xuống thế để gánh lấy tội lỗi trần gian.
Xin cho mỗi người chúng con cũng đừng nại bất kỳ lý do gì để
không rộng tay cứu giúp anh chị em con đang gặp khốn khó.
Amen.
https://dongcong.net/
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TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Sirach 3:17-18,20,28-29
Humble yourself and you will find favor with God
Responsorial Psalm
Psalm 68:4-7,10-11
The just rejoice and exult before God.
Second Reading
Hebrews 12:18-19,22-24
You have approached Mount Zion and the city of the
living God, the heavenly Jerusalem.
Gospel Reading
Luke 14:1,7-14
When you hold a banquet, invite the poor, the crippled,
the lame, and the blind.
Background on the Gospel Reading
Meals played an important role in the society in which
Jesus lived. More than a time for sharing nourishment,
they were a time to share ideas and to model different
aspects of social relationships. In Luke's Gospel, the
places that a person ate (at the home of a tax collector,
5:29), the people with whom a person ate (sinners, 5:30),
whether a person washed before eating (11:38), and, as is
the case here, the place that a person sits while eating are
all important. The narrator says Jesus tells a parable, but
it is really wise advice to both guests and hosts about
finding true happiness at the heavenly banquet.
Jesus warns guests to wait before taking their places at
the table lest they be asked to move if someone more
important arrives. This is more than just a lesson about
dinner etiquette. It is advice on how to find your true
place in the Kingdom of God. Jesus advises hosts not to
invite people who would be expected to repay them to
dinner but to invite those who could not repay: the poor,

the crippled, the lame, and the blind. This is where real
blessings can be found.
In these sayings, Luke gives us not only advice on how to
approach the end times but also on how to live according
to Jesus' vision of a good society. Luke's Gospel also
advises us how the Church must be part of bringing about
this society. It is yet another example in Luke's Gospel of
the reversal the kingdom brings about.
Family Connection
Parents and children often enter into “negotiations” over
how much allowance is to be earned at certain ages.
Typically, when a child seeks an increase in allowance,
parents will attach an increase in chores and
responsibilities for them to better earn the increase. Talk
about what kind of allowance you received as a child and
what kind of responsibilities your parents expected of
you to earn your allowance.
Explain that in this Sunday's Gospel, Jesus talks about
doing good deeds for others and expecting nothing in
return. Read aloud Luke 14:1,7-14. Ask your children
how they would feel if you told them to take on more
chores without ever expecting another raise in allowance.
Emphasize that Jesus teaches us that it is our duty as his
followers to take care of the needs of others and to do so
without expecting repayment. Discuss what other types
of rewards we can find when doing good things for
others.
Point out that we sometimes fall into the trap of wanting
too many things and that, in the Our Father, we pray for
“our daily bread,” meaning that we pray for only that
which we really need in life. Conclude this time together
by praying aloud the Our Father.
https://www.loyolapress.com/

Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu
Tất cả các trưởng ban ngành, giáo lý viên, thiện nguyện viên, ban điều hành Giáo Xứ, cũng như mọi người Công Giáo
đều được mời đến tham dự Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu. Đai Hội được tổ chức tại nhà thờ St. Ignatius Church
(7810 Cypresswood Dr., Spring) ngày 11-12 tháng 11 năm 2022. Sẽ có các bài thuyết trình cho nhóm lớn và nhỏ
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Đây là cơ hội nối kết, học hỏi, và cầu nguyện chung với nhau. Xin
kính mời mọi người ghi vô lịch để cùng đến tham dự với chúng tôi vào mùa thu này nhé! Muốn biết thêm chi tiết xin
liên lạc 713-741-8723 hoặc proclaim@archgh.org hoặc vào trang mạng: www.archgh.org/proclaim.
Proclaim 2022: I Will Love
All ministry leaders, catechists, volunteers, core team members, and Catholic faithful are invited to join for Proclaim
2022: I Will Love. The conference will be held at St. Ignatius Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) on November
11-12. The conference includes keynote speakers, breakout sessions, networking opportunities, and time for
communal prayer. Please save the date and join us this fall! For more information contact 713-741-8723
or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

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

HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

SHARE PHÒNG
Phòng cho thuê cho phụ nữ
Nhà khu Beechnut/Hwy 6
Liên lac: Ngọc Xuân
(682) 558-6785
TÌM NGƯỜI
Em Trần Đức Đạt và em Trần Thị Thu
Thủy, là 2 người con của
Chú Thím Kiên.
Bố em tên là Trần Đức Thơ,
anh của Chú Kiên.
Xin liên lạc Trần Mỹ Linh
(408) 693-9503, lmtran@ucdavis.edu

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.
Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.
Liên lạc Nhung (832) 752-1119

