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Người ta sống không nguyên bởi
bánh.
Chúa Giêsu người đã nói câu đó,
không phải là một kẻ mơ mộng hoặc
chỉ sống bằng những lý tưởng cao
đẹp, hoặc đã có dư ăn dư mặc để có
thể dễ dàng lên mặt dạy đời về sự tầm
thường của vật chất. Ngài hiểu rõ giá
trị của đồng tiền bát gạo vì đã khó
nhọc làm ăn nuôi sống gia đình. Ngài
biết rằng có thực mới vực được đạo,
bằng chứng là có lần Ngài đã phải
nuôi ăn cho một đám đông đói khát
sau những ngày tìm đến với mình để
được nghe giảng dạy. Ngài cũng biết
rằng bần cùng sinh đạo tặc, bởi vì
Ngài đã thường xuyên lui tới với
những đám người khốn khổ nhất của
xã hội, biết rõ hoàn cảnh đời sống của
họ. Thế nhưng Ngài vẫn nhất định
không để cho nhu cầu thiết yếu và căn
bản ngự trị trên các nhu cầu khác của
con người. Ngài nhất định không coi
của cải vật chất là tất cả đến nỗi phải
làm bất cứ cách nào cho có được.
Người ta sống không nguyên bởi cơm
bánh.
Có một thời cách đây không lâu,
chúng ta ngơ ngác không hiểu tại sao
thanh niên Âu Mỹ lại chán chường,
nổi loạn, phá phách hay làm những
chuyện điên rồ, có vẻ vô nghĩa, khi
mà họ đã có thừa mứa mọi tiện nghi
hưởng thụ. Sở dĩ như thế vì lớp thanh
niên này có mọi thứ, nhưng lại thiếu
lý tưởng, thiếu lẽ sống, thiếu cái gì
cao cả để mà vươn lên. Thời ấy,
chúng ta nghe, nhưng vẫn cảm thấy
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đó là những điều hơi xa lạ và viễn
vông. Bây giờ, khi nhìn thấy một lớp
trẻ sống thực dụng, không lý tưởng,
bất chấp đạo nghĩa, đặc biệt là những
hạng con ông cháu cha trong xã hội,
thì chúng ta mới thực sự thấm thía.
Cha ông chúng ta vốn thường dạy:
Tốt danh hơn lành áo. Chết vinh hơn
sống nhục. Ở đời muôn sự của chung,
hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Còn giới trẻ hôm nay thì đã phản ứng
ngược lại.
Thầy giáo kể lại câu chuyện về cha
Maximilien Kolbê, người đã tình
nguyện chết thay cho một bạn tù, là
người cha còn trẻ trong gia đình, bị
Đức quốc xã giam cùng trại với cha.
Vị linh mục nói: Tôi già rồi nếu có
sống thì cũng không có lợi ích và cần
thiết bằng người cha gia đình này.
Nghe xong, một cậu học trò đã phê
bình một câu sắc như nhát chém: Sao
mà ngu thế.
Ngoài cơm bánh, chúng ta còn đói
khát rất nhiều thứ khác, chẳng hạn
như đói khát sự thật, đói khát tình
thương, đói khát tự do, đói khát phẩm
giá, đói khát lòng kính trọng, đói khát
kiến thức, đói khát lẽ sống và lý
tưởng.
Chúng ta cần phải giúp cho bản thân
cũng như cho người khác, để chúng ta
cùng nhau vươn lên, vươn lên mãi,
cho đến khi gặp được nguồn chân
thiện mỹ mới thôi.
https://www.tonggiaophanhanoi.org
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
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3, Các học sinh lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ nghỉ để
Giáo Xứ chuẩn bị cho Nghi Thức Tuyển Chọn của Tổng Giáo Phận. Các Lớp
Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu vẫn học như thường lệ. Vẫn có Thánh Lễ 2:30
trưa.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Kính mời quý phụ huynh của Lớp Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp tại Nhà
Nguyện vào Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3 lúc 12 giờ 45 trưa, để thông qua chương
trình.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

THÁNH LỄ 7 GIỜ TỐI
Tối Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3, Tổng Giáo Phận sẽ dùng Nhà Thờ chúng ta để
cử hành Nghi Thức Tuyển Chọn cho trên 1300 anh chị em dự tòng trong Tổng
Giáo Phận. Vì thế, Thánh Lễ 7 giờ tối Chúa Nhật sẽ được cử hành lúc 5 giờ
chiều.

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
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC
Kính mời quý phụ huynh của Thêm Sức I và II tham dự buổi họp tại Nhà
Nguyện vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3 lúc 12 giờ 45 trưa, để chuẩn bị Tĩnh Tâm
sắp tới.
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GÂY QUỸ
Sau các Thánh Lễ, Đoàn Thiếu Nhi Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bán vé rửa xe để
gây quỹ cho sinh hoạt của đoàn.
ĐỔI GIỜ
Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3 sẽ đổi giờ. Xin nhắc: tối thứ Bảy trước khi đi ngủ,
đổi đồng hồ lên một giờ. Thí dụ, 7 giờ tối đổi lên 8 giờ tối.

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 GalvestonHouston 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. Đóng tiền
Các Bà Mẹ Công Giáo
DSF để trợ giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 sống. Nếu được mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành
Tông Đồ Fatima
việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám Mục. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 Anh Chị Em.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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
Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
Lê Quyên
281.943.4255 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.
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh

832.866.0353

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
● SureMeal - 10%

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,237 Mỹ kim. Thứ Tư Lễ Tro được
Cursillo
Phan Minh Phượng
713.301.6092 $10,907 Mỹ kim. Như hằng năm, tiền quyên góp của Thứ Tư Lễ Tro được gửi
cho Tổng Giáo Phận Galveston-Houston trợ giúp cho các Mục Vụ Xã Hội của
Hướng Đạo Lạc Việt
Tổng Giáo Phận. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa
Nguyễn Trí
713.478.7497 chúc bình an trên tất cả quý vị.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

FIRST SUNDAY OF LENT, CYCLE A
First Reading
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Eve and Adam eat from the tree that was forbidden to them by God.
Responsorial Psalm
Psalm 51:3-4,5-6,12-13,17
A prayer for mercy
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 Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

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
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579

Second Reading
Romans 5:12-19
Through the obedience of Jesus, many will be made righteous. (shorter form:
Romans 5:12,17-19)
Gospel Reading
Matthew 4:1-11
Jesus fasts for 40 days in the desert and is tempted by the devil.
Background on the Gospel Reading
In each of the three Synoptic Gospels (Mark, Matthew, and Luke), after Jesus’
baptism by John, Jesus is reported to have gone to the desert to fast and pray
for 40 days. In each case, while in the desert, Jesus is tempted by the devil.
Matthew and Luke give more detail than Mark does, but each one tells how
the devil tempts Jesus in the desert. In Matthew, as in Luke, the devil presents
three temptations to Jesus. The devil tempts Jesus to use his power to appease
his hunger; he tempts Jesus to put God’s promise of protection to the test; and
he offers Jesus all of the kingdoms of the world if Jesus will worship the devil.
In each case, Jesus resists the temptation, rebuking the devil with words from
Scripture.
The account of Jesus’ temptation in the desert is filled with allusions and
parallels to the Old Testament, including the story of the people of Israel. The
Israelites spent 40 years wandering in the desert in Exodus, for example, and
Jesus spends 40 days in the desert. As the Israelites were tempted during the
Exodus, so too is Jesus tempted.
Each temptation offers insight into both God and the human condition. Jesus’
rejection of the temptations shows that he will not put God to the test.
Grounding himself on the word and authority of Scripture, Jesus rebukes the
devil, confident in God’s protection and faithfulness.
As we start our journey through Lent, our Sunday readings call us to adopt the
same confidence that Jesus had in the face of temptation: God’s word alone
will suffice; God’s promise of protection can be trusted; God alone is God.

www.loyolapress.com

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

713.240.2683
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SUY NIỆM TUẦN CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. A
(Mt. 4:1-11)
CÁM DỖ.
Chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa chay là mùa sám
hối. Sám hối là nhận biết lỗi lầm của mình, rồi hối lỗi, xin lỗi
và sau cùng là sửa lỗi. Mùa chay đưa dẫn chúng ta trở về với
lòng mình và với Chúa. Nếu lòng chúng ta đầy ứ những lo
lắng và lo toan trong cuộc sống, vậy còn chỗ đâu cho chính
chúng ta.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta không có
vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn chu toàn mọi công việc hàng ngày.
Sống yên vui trong tổ ấm của gia đình. Chúng ta sống trọn vẹn
mọi giây phút có được. Hầu như trong mọi lúc chúng ta đều bị
cuốn hút vào một cái gì đó. Như khi lái xe hay đi đường,
chúng ta nghe nhạc hoặc nói truyện phôn. Khi về nhà, chúng ta
lại mở máy vi tính hay truyền hình xem tin tức, thề thao và các
mục chúng ta ưa thích.
Mùa chay là thời gian trở về. Chúng ta cần có những giây phút
thinh lặng giúp suy tư và xét mình để nhận diện con người thật
của mình. Chúng ta đang sống trong thế giới xô bồ và lẫn lộn.
Biết rằng hành trình cuộc sống của chúng ta được kết dệt bằng
những lựa chọn không ngừng. Đôi khi chúng ta không biết lựa
chọn thế nào cho đúng: Giữa thiện và ác, giữa đúng và sai và
giữa xấu và tốt. Đôi khi làm chúng ta phải so đo tính toán và
rất khó quyết định giữa hai khoảng cách này.
Sự cám dỗ đưa đẩy chúng ta vào những việc sai trái, mà đôi
khi chúng ta không hay biết. Cứ thế chúng ta an vui tự tại
trong cách suy nghĩ và cách sống của mình. Những cám dỗ
thường ngày rất nhẹ nhàng và tinh tế. Rất khó để phân biệt
đúng hay sai. Chúng ta làm gì thì cũng chỉ nghĩ là vui chơi tí
thôi, đâu có hại chi. Nhớ câu truyện con ếch ngồi trong nồi
nước. Nếu chúng ta bỏ một con ếch vào trong một nồi nước
lạnh, rồi đem đun xôi từ từ. Nước nóng dần, con ếch vẫn cảm
thấy thoải mái nằm yên hưởng phước và rồi từ từ nước nóng
xôi lên, chú ếch chết lúc nào không hay biết.

người cùng khốn nhất trong thiên hạ. Chúa Giêsu nói
rằng: Mỗi lần các con giúp đỡ cho một trong các anh chị em
bé mọn nhất của Ta là các con làm cho Ta.
Đây là cách thế của Chúa hiện diện giữa loài người. Chúa luôn
đứng về phe những người đói rách khó nghèo. Nếu chúng ta
giúp đỡ họ là chúng ta giúp đỡ Chúa và nếu chúng ta khinh
chê họ là chúng ta khinh chê Chúa. Đây là một sự thực hành
vừa dễ nhưng lại rất khó. Chúng ta gặp người nghèo khó hằng
ngày nhưng người nào nghèo đói thật để chúng ta giúp đỡ.
Chúng ta có nhiều lý do để từ chối họ.
Đôi khi chúng ta tự hỏi ai là người nghèo? Tại sao họ
lại nghèo như thế? Có phải là họ ăn chơi, hút sách, rượu chè,
bài bạc và lười biếng không chịu làm việc. Họ không xứng
đáng để nhận của bố thí. Thế là chúng ta lại bỏ lỡ một cơ hội.

THỨ BA
Mt. 6: 7-15
Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha là kinh cầu nguyện tuyệt vời nhất. Kinh ngắn và
đầy đủ ý nghĩa. Kinh Lạy Cha chia làm hai phần. Phần thứ
nhất là ca tụng, tán tạ và khấn nguyện danh Chúa. Phần thứ hai
là xin ơn cả ơn phần xác và ơn phần hồn. Xin ơn tha tội và xin
gìn giữ khỏi mọi cơn cám dỗ.
Có nhiều cách cầu nguyện, chúng ta có thể cầu nguyện qua
việc đọc kinh chung, đọc kinh riêng và cầu nguyện âm thầm
hay lớn tiếng. Cầu nguyện qua sự suy gẫm, tâm sự với Chúa,
thưa truyện với Chúa hoặc ở thinh lặng lắng nghe Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, khi thức dậy, khi
ăn cơm, khi đi ngủ và khi làm việc. Cầu nguyện không phải
chỉ là xin xỏ ơn này tới ơn kia. Chúa Giêsu nhắc nhở: Khi cầu
nguyện các con đừng lải nhải như dân ngoại: Họ tưởng nói
nhiều sẽ được nhậm lời.

Ma quỉ cám dỗ rất khôn khéo. Từng bước dẫn ta vào đường
lầm lạc. Bà Evà đã bị trúng kế của ma qủy về sự cám dỗ. Bà đi
từ việc muốn ăn trái cấm tới việc kiêu ngạo muốn được biết
mọi sự bằng Thiên Chúa. Chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện
luôn, xin Chúa đừng để chúng con xa chước cám dỗ. Chúng ta
không thể tránh các cơn cám dỗ trong cuộc sống. Phải phấn
đấu và thắng vượt các cơn cám dỗ, chúng ta sẽ được hưởng
phước bên Chúa.

Chúa nói với các môn đệ rằng: Cha các con biết các con
cần gì trước khi các con xin Ngài. Cầu nguyện quan
trọng nhất là tâm tình tạ ơn, chúc tụng ngợi khen Chúa,
sau cùng là đền tạ và xin ơn. Chúng ta thường đưa việc
xin ơn lên hàng đầu và như thế chúng ta chỉ đến với Chúa
để xin chứ không phải để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã liên
lỉ cầu nguyện với Cha của Ngài. Chúa Giêsu nhắc nhở
chúng ta hãy cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ.

THỨ HAI
Mt. 25: 31-46

THỨ TƯ
Luca 11: 29-32

Ngày Cánh Chung, khi Chúa đến trong vinh quang, Thiên
Chúa sẽ không hỏi chúng ta về những thành tích mà chúng ta
được biểu dương nhưng Ngài sẽ chất vấn chúng ta về những
hành động bác ái chúng ta làm đối với tha nhân.

Dân chúng thích xem dấu lạ. Chúa Giêsu đã làm biết bao
nhiêu phép lạ nhưng sự tò mò mong muốn của dân chúng
chẳng bao giờ cùng. Hết sự lạ này, họ mong sự lạ khác.
Họ không nhận diện được chính Đấng đã làm phép lạ là
ai và ý nghĩa của các dấu chỉ.

Bài Phúc âm dài nói về việc bác ái mà chúng ta phải trả lẽ
trước mặt Chúa. Chúa Giêsu đã hạ thân làm người. Không
phải làm người cao sang quyền qúi nhưng làm thân phận tôi
đòi, nghèo khổ và cùng cực. Chúa đã hiện thân nơi những
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Trong Kinh Thánh kể lại Chúa Giêsu đã làm rất nhiều
phép lạ, từ việc chữa bệnh, trừ qủy, hóa bánh ra nhiều và
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cho kẻ chết sống lại. Dân chúng đã chứng kiến tận mắt nhưng
họ không tin bàn tay Thiên Chúa đang chữa lành họ. Chúa
Giêsu không hài lòng về sự đòi hỏi dấu lạ của họ. Chúa nói
rằng: Thế hệ này là thế hệ gian ác.

dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa yêu thương và
tôn trọng từng cá nhân. Mỗi người có một nhân vị riêng. Cho
dù đó là người đui mù, câm điếc, tàn tật, bệnh hoạn và nghèo
đói, tất cả họ đều được hưởng sự cư xử xứng đáng trong phẩm
giá của con người và là con Chúa.

Chúa Giêsu nhắc đến dấu lạ Giôna đến với dân thành Ninivê.
Giôna kêu gọi sám hối: Từ nhà vua đến thần dân đều ăn chay,
mặc áo nhặm và sám hối. Thiên Chúa đã tha phạt cho dân
thành. Nhưng nơi đây, Chúa Giêsu, Đấng cao trọng hơn Giôna
bội phần, đích thân rao giảng kêu gọi sám hối, họ từ chối lắng
nghe lời Ngài.

Chúa muốn chúng ta sống trong sự hòa thuận yêu thương.
Đoàn kết yêu thương xây dựng một cộng đoàn cần phải phấn
đấu và dẹp bỏ tự ái qua một bên. Mỗi người tự hạ thấp cái tôi
của mình xuống và tôn trọng người khác. Sống đức ái trong
mọi môi trường, đức ái là chất keo gắn bó mọi người lại với
nhau.

Chính Chúa Giêsu sẽ là dấu lạ sau cùng cho dòng dõi này, khi
Ngài sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa không áp đặt con người,
Ngài để con người được tự do đáp trả tình yêu thương của
Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì đã nhiều lần
chúng con phạm tội phản nghịch cùng Chúa.

Hãy làm hòa với nhau trước khi mặt trời lặn. Khi đêm về tâm
hồn của chúng ta sẽ tìm được nguồn an bình và thanh thản.
THỨ BẢY
Mt. 5: 43-48

THỨ NĂM
Mt. 7: 7-12

Tình yêu không có biên giới. Tình yêu có thể len lỏi vào bất cứ
nơi nào. Yêu người yêu ta. Yêu cả kẻ thù. Đức công bằng có
giới hạn của nó nhưng đức ái vượt lên trên tất cả. Chúa Giêsu
bảo các môn đệ: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho
những kẻ bách hại các con.

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được,
hãy tìm thì sẽ thấy và hãy gõ thì sẽ mở cho. Có khi nào con cái
xin bánh mà cha mẹ cho nó hòn đá ư. Cha mẹ dù có xấu đến
đâu cũng không làm thế. Trong khi Cha của chúng ta ở trên
trời lại không ban cho chúng ta những điều chúng ta xin giúp
cho phần rỗi của chúng ta sao.

Thiên Chúa yêu thương muôn loài muôn vật. Chúa cho mưa
xuống trên người công chính và kẻ bất lương. Chúa đã đổ máu
cứu chuộc mọi người. Chúa yêu thương tha thứ cho kẻ phỉ
báng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Tình yêu của Chúa bao
trùm trên tất cả. Tình yêu là nhiệm mầu. Đôi khi người ta yêu
đến điên cuồng. Nhưng chính do tình yêu, con người đã đạt tới
đỉnh cao của các phát minh.

Có đôi khi chúng ta xin mãi mà không được. Có thể vì chúng
ta xin không đúng cách hoặc là chúng ta xin những điều không
sinh lợi ích gì cho phần rỗi đời sau. Chúa không phải là ông
chủ giầu có, ngồi đó để ban phát các ơn theo như lòng con
người mong ước. Chúa quan phòng ban cho chúng ta có trí
khôn, có khả năng tính toán và định đoạt, chúng ta phải cố hết
sức mình để làm việc và phần còn lại chúng ta phó thác trong
tay Chúa.
Chúa cho mưa tuyết hay nắng ấm trên cả người lành kẻ dữ.
Lúc thuận tiện hay không thuận tiện, chúng ta dâng lời tạ ơn
Chúa. Làm sao Chúa có thể đáp lời cho hết mọi lời cầu xin
như trong một nhà, người cầu mưa, kẻ cầu nắng và người khác
cầu râm râm. Thiên Chúa đã quan phòng đặt để sự tuần hoàn
trong thiên nhiên. Con người dùng trí khôn của mình để phân
định tính toán làm ăn.

Yêu thương những người yêu chúng ta, đó là lẽ thường. Yêu
những người trong gia đình, thân thuộc, bạn bè và những
người làm ơn cho chúng ta cũng là điều phải lẽ. Yêu thương
những kẻ thù ghét, kẻ gây tổn thương cho chúng ta là điều bất
thường. Chúa dậy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho
họ, điều này không dễ. Tình yêu tuy không giới hạn nhưng trái
tim con người tự giới hạn mình. Điều Chúa Giêsu dạy chúng
ta vượt trên mọi tính toán trong tình yêu. Nếu yêu mà còn tính
toán hơn thiệt, chúng ta chưa yêu thật tình.
Lạy Chúa, tình yêu của Chúa bao la tuyệt vời, xin Chúa biến
đổi tâm hồn chúng con để chúng con biết yêu như Chúa.

Chúng ta trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa. Chưa có ai
chạy đến với Chúa cầu xin ơn, mà bị Chúa từ chối bao giờ.
THỨ SÁU
Mt. 5: 20-26

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Đức ái là nhân đức đối thần không có giới hạn. Bác ái được
thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Bác ái không chỉ là
chia xẻ chút qùa cho người nghèo. Bác ái chính là nhân đức
yêu thương. Tình yêu bao la như biển. Chúa Giêsu dậy
rằng: Nếu con dâng của lễ trên bàn thờ mà chợt nhớ người
anh em đang bất bình với con, hãy để của lễ đó và đi làm hòa
với anh em trước. Chúa Giêsu coi trọng tình thân hữu và hòa
thuận.
Bất cứ một điều gì xúc phạm đến anh em đều không tốt. Ngay
cả giận dữ với anh em, hoặc nói anh em là ngốc, là khùng
cũng đáng bị luật phạt. Vì mỗi người anh chị em được tạo
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

28/2, 6/3, 13/3, 27/3, (*3/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*)

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3

7:00 PM-9:00 PM
7:00 PM-9:00 PM

***Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3: Thánh Lễ 6:00 pm***

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 16 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 17 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 23 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 24 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 6 tháng 4
Thứ Ba, ngày 7 tháng 4
Thứ Tư, ngày 8 tháng 4

7:00 PM
7:00 PM
8:15 PM

Thứ Năm, ngày 9 tháng 4:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện 14 Đàng Thánh Giá
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

3:00 PM

7:30 PM

8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 4
*Lễ Chúa Phục Sinh
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Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH 832.654.6727
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)

CẦN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC
Cần 2 người phụ việc ở tiệm rượu (FT/PT)
Nhanh nhẹ, vui vẽ và biết tiếng Anh.
Liên lạc 713-584-8291

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778
Học viên có thể học thử một buổi đầu tiên và

biết thêm thông tin chi tiết.
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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.
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