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ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

NÓI VÀ LÀM

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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
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 Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Kể từ khi xuất hiện trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã trở nên một vấn đề thời
sự nóng bỏng, làm cho người ta phải bàn tán xôn xao.
Dân làng Nadarét đã thầm nghĩ: Ngài chẳng phải là con bác phó mộc, Mẹ Ngài và anh
em Ngài chẳng phải là những người đang sống giữa chúng ta đó sao? Bởi đâu mà Ngài
lại làm được những việc lạ lùng như vậy? Hêrôđê cũng đã thắc mắc: Gioan thì trẫm đã
chém đầu, còn người này là ai mà lại thực hiện được những việc kỳ diệu đến thế? Còn
dân chúng, người thì bảo Ngài là tiên tri Elia, hay một tiên tri nào đó. Kẻ thì nói Ngài
là Gioan Tiền Hô.

Trước những luồng dư luận khác biệt như vậy, Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ phải
xác định lập trường của mình, nên đã lên tiếng hỏi: Còn các con, các con bảo Ta là ai?
Phêrô thay mặt cho nhóm 12 đã tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống. Và như thế, Phêrô đã tuyên xưng đức tin bằng lời nói.
Liền sau đó, Chúa Giêsu tiên báo cho các ông về cuộc tử nạn của Ngài. Và lần này,
Phêrô đã lên tiếng can ngăn và đã bị Chúa quở trách nặng lời: Hỡi Satan, hãy xéo đi,
vì tư tưởng của ngươi chỉ là tư tưởng của loài người, chứ không phải là của Chúa. Và
như vậy, mặc dù ông đã tuyên xưng đức tin bằng lời nói, nhưng rốt cuộc ông đã không
tuyên xưng bằng việc làm, bằng chính cuộc sống của mình.
Với chúng ta cũng vậy, hằng ngày chúng ta vốn thường làm dấu thánh giá, đọc kinh
Tín Kính và kinh Sáng Danh, chúng ta tuyên xưng những mầu nhiệm chính trong đạo.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là tuyên xưng bằng lời nói mà thôi. Còn việc làm và cuộc sống
của chúng ta thì sao? Rất có thể lúc này chúng ta mới chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời
nói, bằng miệng lưỡi, chứ chưa hề tuyên xưng đức tin bằng việc làm, bằng cuộc sống.
Bởi vì bản thân chúng ta còn chìm trong tội lỗi, con người chúng ta còn đang chối từ
thập giá để chạy theo ý riêng.
Do đó, cần phải kiểm điểm lại cuộc sống xem chúng ta đã tuyên xưng đức tin của
mình như thế nào? Để giúp chúng ta trở nên môn đệ của Chúa cũng như tuyên xưng
đức tin bằng việc làm, bằng cuộc sống, Chúa Giêsu đã đưa ra hai điểm chính yếu:
Điểm thứ nhất, đó là hãy từ bỏ mình, nghĩa là từ bỏ tất cả những tư tưởng, lời nói
và việc làm đi ngược với thánh ý Chúa, từ bỏ con người cũ với những tội lỗi để
mặc lấy con người mới với tinh thần của Chúa.
Điểm thứ hai đó là hãy vác lấy thập giá mình. Nghĩa là hãy chấp nhận những hy
sinh gian khổ chúng ta gặp phải, bởi vì chính những hy sinh gian khổ này, tuy âm
thầm và nhỏ bé, sẽ kết thành cây thập giá đời thường, Chúa muốn chúng ta vác
lấy để bước theo Ngài.
www.tonggiaophanhanoi.org

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ chuẩn bị in Phong Bì Đóng Góp năm 2019. Nếu cần thay đổi chi
tiết phong bì năm 2018 hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách Giáo Xứ để
có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 23 tháng 9, danh sách
sẽ được gửi cho công ty phong bì để in.
HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ
Giáo Xứ có hai ngày họp mặt vui hằng năm:
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 từ 5:00 chiều đến 10:00 đêm;
Chúa Nhật ngày 7 tháng 10 từ 8:00 sáng đến 10:00 đêm.
Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng gia đình đến chung vui để giúp phát triển giáo xứ.

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Những ai chưa đóng góp, xin vui lòng đóng góp cho Tổng Giáo
Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà
Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958
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

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 9/9/18)

$65,325

% Đóng Góp

76.85%

Còn Thiếu

$19,675

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,516 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

383

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%
• AB Flooring & Remodeling - 5%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• AYVA Banquet Center - 5%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao thông
trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một chiều bên
phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,133Mỹ kim và thu tiền lần hai cho Đại Học
Công Giáo được $3,637 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin
Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Hai Ngày Họp Mặt Giáo Xứ

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10: 5:00 chiều đến 10:00 đêm
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10: 8:00 sáng đến 10:00 đêm

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

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic
Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)
Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00

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

Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00

CHRIST, THE INCARNATE WORD
MÔ HÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

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
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. B
THỨ HAI, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 2, 1-8; Lc 7, 1-10).
CỨU CHỮA

THỨ NĂM, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 4, 12-16; Lc 7, 36-50).
YÊU MẾN

Vài người kỳ lão van xin,
Thầy ơi cứu chữa, đoái nhìn bệnh nhân.
Sĩ quan cầu cứu người thân,
Nguy cơ sắp chết, rất cần Thầy thương.
Chúa đi theo bước lên đường,
Báo người thân cận, đón đường nài van.
Chúng tôi không dám phiền than,
Nhà tôi không xứng, chuyển van lời mời,
Lạy Thầy, xin phán một lời,
Bệnh tình đầy tớ, sẽ rời mau thôi.
Có nhiều quân lính của tôi,
Sẵn sàng tuân lệnh, lên đồi xuống non.
Niềm tin mạnh mẽ vuông tròn,
Chúa khen viên chức, sắt son tấm lòng.
Xin ơn lành mạnh cầu mong,
Về nhà đầy tớ, cận vong phục hồi.

Ngỏ lời mời Chúa vào nhà,
Một người Biệt Phái, mặn mà đón đưa.
Lạ thay phụ nữ vô bừa,
Mang bình bạch ngọc, đổ thừa xức chân.
Bà ta nức nở tới gần,
Quì bên cạnh Chúa, hôn chân khóc ròng.
Gia đình Biệt Phái bên trong,
Vấn vương tự hỏi, trong lòng nghĩ sao.
Tiên tri thấu tỏ trên cao,
Người này phạm tội, biết bao lỗi lầm.
Đôi lời gợi ý thâm tâm,
Nợ nhiều, nợ ít, tha cầm sạch trơn.
Ai thương ông chủ nhiều hơn,
Tha nhiều món nợ, mang ơn bội phần.
Chúa thương tha tội gian trần,
Yêu nhiều tha hết, hồng ân diệu vời.

THỨ BA, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 3, 1-13; Lc 7, 11-17).
CHỖI DẬY

THỨ SÁU, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 6, 2-12; Lc 8, 1-3).
NHÂN CHỨNG

Con trai quí nhất qua đời,
Cảm thương mẹ góa, một thời đơn côi.
Đám đông chia xẻ khúc nhôi,
Mẹ con xa cách, hỡi ôi thảm sầu.
Cuộc đời muôn nỗi bể dâu
Động lòng thương xót, cầu bầu thi ân.
Người khiêng đứng lại dừng chân,
Quan tài, Chúa chạm, người thân sống còn.
Thương đau khóc lóc mỏi mòn
Chúa truyền chỗi dậy, trao con mẹ hiền.
Bà con lối xóm mọi miền,
Ngợi khen Con Chúa, ngạc nhiên vô cùng.
Tiên tri xuất hiện trong vùng,
Viếng thăm dân tộc, bao dung tấm lòng.
Loài người chờ đợi khát mong,
Chứng nhân phép lạ, dõi dòng loan tin.

Ra đi rao giảng Tin mừng,
Cùng đoàn môn đệ, vào từng làng quê.
Chúa thương giảng dậy chẳng nề,
Đơn sơ nghèo khó, cận kề yêu thương.
Nhiều người theo Chúa trên đường,
Tin Mừng Nước Chúa, muôn phương đón chào.
Người giầu, kẻ khó, khát khao,
Tông đồ môn đệ, truyền rao chí tình.
Đàn ông, phụ nữ, hết mình,
Đi làm nhân chứng, tâm linh rạng ngời.
Hân hoan sánh bước vào đời,
Chia phần của cải, cho người khó khăn.
Dù bao gian khó cản ngăn,
Hăng say nhiệt huyết, xả lăn rao truyền.
Nguồn thiêng ân phúc tinh tuyền,
Yêu thương liên kết, thề nguyền tin yêu.

THỨ TƯ, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 3, 14-16; Lc 7, 31-35).
SO SÁNH

THỨ BẢY, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(1Tm 6, 13-16; Lc 8, 4-15).
GIEO GIỐNG

Người đời lắm chuyện ai ơi,
Ở sao cho khéo, thói đời dèm pha.
Ngồi xem so sánh gần xa,
Đua đòi bắt bẻ, gây ra lỗi lầm.
Trẻ em đường phố thành tâm,
Đùa vui thối sáo, âm thầm chẳng theo.
Bi ai ngâm giọng phường chèo,
Chẳng ai than khóc, sầu gieo trong lòng.
Gio-an Tẩy Giả tinh trong,
Không ăn không uống, theo dòng tà ma.
Con Người ăn uống vui ca,
Mê ăn tham uống, xấu xa tội đời.
Bạn bè tội lỗi đầy vơi,
Ghen tương xét đoán, gây lời dối gian.
Thành tâm suy gẫm nài van,
Nhận ra dấu chỉ, ơn ban bởi trời.

Dụ ngôn gieo giống đức tin,
Người gieo hạt giống, mắt nhìn khắp nơi.
Tay vung gieo hạt vào đời,
Vệ đường rơi rớt, chim trời mổ nhanh.
Hạt rơi đá sỏi bộ hành,
Héo đi nhanh chóng, không thành chồi non.
Bụi gai rơi hạt bé con,
Um tùm bóp nghẹt, héo hon nắng ngày.
Hạt rơi đất tốt mọc ngay,
Sinh hoa kết trái, mong thay ơn trời.
Đức tin hạt giống mọi thời,
Gieo lòng nhân thế, mỗi người lắng nghe.
Nghe rồi quên lãng hội hè,
Vui lòng đón nhận, nào dè tháo lui.
Tâm hồn thiện hảo mài dùi,
Lắng nghe Lời Chúa, an vui tâm hồn.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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THÁNH MAT-THÊU
TÔNG ÐỒ,TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 21 tháng 9
Tình thương biến đổi

người: Giakêu, Maria Mađalêna…Các dụ
ngôn: người Cha nhân hậu, người đàn bà
đánh mất đồng bạc, con chiên lạc… nói lên
tình thương của một người mục tử luôn khắc
khoải đi tìm kiếm “con chiên lạc”. Trước khi
về trời, Chúa còn lập Bí tích Hoà giải và chức
linh mục để thay mặt Chúa tha tội cho loài
người. Từ đó tới nay, biết bao nhiêu tội nhân
đã trở thành thánh nhân. Ôi, thật kỳ diệu!

Thánh Mathêu là một trong số 12 tông đồ.
Trước khi theo Chúa Giêsu, ông có tên là
Lêvi. Hoàn cảnh Chúa gọi ông làm tông đồ
được tường thuật lại trong đoạn tin mừng
chúng ta vừa nghe (Mt 9,9-13). Hôm ấy, ông
đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa Giêsu đi
ngang qua đó. Ngài gọi ông: “Hãy theo Ta”.
Lập tức, ông đứng dậy và đi theo Ngài. Qua
một sự kiện nhưng có hai thái độ khác nhau:

Ước gì tất cả các mục tử trong Giáo Hội đều
có tình thương như Chúa Giêsu. Tình thương
quảng đại. Tình thương tha thứ. Tình thương
kiếm tìm. Tình thương biến đổi. Biết quan
tâm đến những người tội lỗi, tạo cơ hội để họ
được trở về với Chúa. Ước gì mọi người
chúng ta, nhất là những kẻ đang sống trong
đam mê tội lỗi, biết “đứng dậy” từ bỏ quá
khứ, thay đổi bản thân, trở thành những người
có ích cho Chúa, cho Giáo Hội và xã hội.
“Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả
chọn một người thâu thuế là Mát-thêu làm tông đồ rao giảng
Tin Mừng. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà
cho chúng con biết noi gương người luôn hết tình gắn bó với
Chúa Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn
đời.Amen” (X. Lời nguyện lễ thánh Mathêu tông đồ)

1. Thái độ đáp trả của Thánh Mathêu: Ông
đang ngồi thu thuế. Ông đang hái ra tiền. Có
được một nghề như vậy không phải dễ. Nếu
không phải con cha cháu ông thì cũng phải
mất một đống tiền mới có được. Bây giờ từ
bỏ nó, đồng nghĩa với từ bỏ một mối lợi lớn.
Rồi đây tương lai sẽ ra sao? Nếu là người làm
kinh tế, chắc chắn phải so đo tính toán thiệt
hơn. Nhưng ở đây ta thấy, Mathêu không
chần chừ, không so đo tính toán. Nghe tiếng
Chúa gọi. Ông “đứng dậy”và đi theo Người. Động từ “đứng
dậy” nói lên tất cả. Ông dứt khoát từ bỏ cái quá khứ và hướng
tới tương lai. Quá khứ ở đây là một quá khứ đầy tội lỗi. Vì
nghề thu thuế thời đó là làm việc cho quân ngoại bang, cọng
rắn cắn gà nhà, nên được liệt kê vào phường tội lỗi. Tương lai
ở đây là sự gắn kết với Thầy Giêsu và sứ mạng mà Thầy giao
phó. Đúng vậy, từ đó Mathêu đã một lòng gắn bó với Thầy
trên mọi nẻo đường truyền giáo. Đặc biệt, thánh nhân đã viết
cuốn tin mừng mang tên Ngài. Tin mừng theo Thánh Mathêu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thánh nhân đã lấy chính máu
mình để làm chứng cho lời mình rao giảng.

Lm. Anthony Trung Thành

Theo gương Mát-thêu xưa

(Cảm hứng Tin Mừng Mát-thêu 9, 9 – 13)

2. Thái độ của những người biệt phái: Khi thấy Chúa Giêsu gọi
Mathêu, đến nhà ông dùng bữa, những người biệt phái thắc
mắc với các môn đệ rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống
với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?". Nhân cơ hội
này, Chúa Giêsu khẳng đinh sứ mạng của Ngài. "Người lành
mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các
ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân
từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người
công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Tháng ngày mải miết tơ vương
Một hôm Chúa đến gọi con theo Ngài
Đam mê lạc thú trần ai
Hùa vây van vỉ níu hoài tim con
Chợt nghe tiếng Chúa gọi dồn:
“Hãy theo Ta – chính thật nguồn bình an!”
Hổ ngươi trào dậy tâm can
Tấm thân tội lỗi, Chúa còn màng ư?!

Thật ra, mọi người đều có tội. Thánh Gioan Tông đồ đã nói:
“Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối
mình, và sự thật không ở trong chúng ta”(1Ga 1,8). Như vậy,
những người biệt phái tự cho mình là người công chính, tức là
họ tự lừa dối mình. Họ tự đặt mình làm quan án để xét xử kẻ
khác. Tệ hại hơn, họ không nhận ra thân phận của mình là kẻ
tội lỗi để được Chúa cứu. Đó cũng là căn bệnh trầm kha của
nhiều người qua mọi thời đại. Có tội nhưng không nhận mình
là tội nhân. Thậm chí, còn cho mình là người công chính. Họ
sống trong sự kiêu ngạo, nên không bao giờ được cứu độ.

Theo gương Thánh Mathêu xưa
Nghe Chúa gọi giữa cơn mơ tiền tài
Vội vàng đứng dậy đi ngay
Chẳng ngần ngại xác thân đầy uế nhơ
Vì tin tình Chúa bao la
Khoan dung lượng cả thứ tha tội đầy
Thuốc lành biệt dược chữa ngay
Lễ nghi đâu thể sánh tày lòng nhân
Con đây yếu nhược tinh thần
Chúa ơi, xin chữa tấm thân tội nguyền
Đỡ nâng con đứng thẳng lên
Đi theo tiếng Chúa vững tin tình Ngài !!!

3. Tình thương biến đối
Ơn gọi của Thánh Mathêu là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm Tình
Thương. Tình thương quảng đại của Chúa Giêsu đã biến đổi
con người của Mathêu. Đây không phải là lần duy nhất Chúa
Giêsu kêu gọi người tội lỗi. Trong suốt ba năm ra giảng Tin
mừng, Chúa kêu gọi, gặp gỡ, biến đổi biết bao nhiêu con
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time, Cycle B
Sunday, September 16, 2018
First Reading: Isaiah 50:5-9a
The suffering servant of Yahweh is assured of God’s help.

would free the Jewish people from Roman occupation. Jesus
does not appear to have used this term for himself. As we see
in today’s reading, Jesus refers to himself instead as the Son of
Man, a term derived from the Jewish Scriptures, found in the
Book of Daniel and in other apocryphal writings. Many
scholars suggest that the phrase Son of Man is best understood
to mean “human being.”

Responsorial Psalm: Psalm 116:1-2,3-4,5-6,8-9
A prayer of praise to God for his salvation
Second Reading: James 2:14-18
James teaches that faith must be demonstrated in one’s works.

Now that the disciples have acknowledged Jesus as the Christ,
Jesus confides in them the outcome of his ministry: he will be
rejected, must suffer and die, and will rise after three days.
Peter rejects this prediction, and Jesus rebukes him severely.
The image of Christ that Jesus is giving is not the image of the
Messiah that Peter was expecting. Jesus then teaches the
crowd and the disciples about the path of discipleship: To be
Chris’s disciple is to follow in the way of the cross.

Gospel Reading; Mark 8:27-35
Peter declares that Jesus is the Christ, and Jesus teaches that
those who would follow him must take up his or her cross.
Background on the Gospel Reading
Today’s reading is the turning point in Mark’s Gospel. In the
presentation of the life and ministry of Jesus found in the
Gospel of Mark, the deeds of Jesus have shown Jesus to be the
Son of God. Yet many, including Jesus’ disciples, have not yet
realized his identity. In today’s Gospel, Jesus asks the
disciples for a field report by asking what others say about
him. He then turns the question directly to the disciples and
asks what they believe. Peter speaks for all of them when he
announces that they believe Jesus to be the Christ.

We can easily miss the fear that Jesus’ words must have
evoked in his disciples. Death by crucifixion was all too
familiar as a method of execution in Roman-occupied
territories. It was also an omnipresent danger to the Christian
community for whom Mark wrote. The path that Jesus was
inviting his disciples to share meant tremendous suffering and
death. This is the kind of radical commitment and sacrifice
that Jesus calls us to adopt for the sake of the Gospel.

The word Christ is the Greek translation of the Hebrew word
for Messiah, which means “the anointed one.” At the time of
Jesus, the image of the Messiah was laden with popular
expectations, most of which looked for a political leader who

www.loyolapress.com

THÔNG BÁO: PHONG CHỨC PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
PUBLIC ANNOUNCEMENT: ORDINATION TO PERMANENT DEACONS
Ứng Viên Phó Tế Đoàn Phúc

Ứng Viên Phó Tế Phạm Hưng

Ứng Viên Phó Tế Hoàng Dũng

Các ứng viên Phó Tế đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn vào ngày 22 tháng 2 năm 2019.
Theo Giáo Luật đòi buộc (khoản 1051 triệt 2), nếu quý ông bà và anh chị em biết những gì ngăn trở ứng viên không thể lãnh
nhận chức phó tế, buộc lòng phải thông báo cho Tổng Giáo Phận, số điện thoại 281.543.2986 hoặc email
george.silva@smseminary.com, hay có thể liên lạc với cha chánh xứ. Hạn chót ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin quý ông bà
và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các ứng viên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It is herewith announced that Phuc Doan, Hung Pham and Dung Hoang, candidates for the Order of Diaconate will be
ordained a deacon on February 22, 2019 at a Mass to be celebrated by Daniel Cardinal DiNardo, Archbishop of GalvestonHouston. If any persons know of a serious reason why the candidate should not be called to ordination, please notify Deacon
George Silva, Director of Formation in the Office of the Diaconate, Archdiocese of Galveston-Houston at 281-543-2986 or
email george.silva@smseminary.com.
Please keep them in your prayers as they prepare for ordination into this sacred ministry. May they always be faithful to the
Diaconal Ministry of Service of Word, Liturgy and Charity to which they are about to be ordained. This announcement is in
compliance with Canon 1051:2 of the Code of Canon Law.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Cần người trong nom một cụ gìa 3 ngày
cuối tuần. Thứ 6,7 và CN, từ 8am-5pm.
Lương $800 1 tháng
Xin liên lạc Cô Jennie 713-498-0647

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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
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